แผนแมบท
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
มิถุนายน พ.ศ. 2549

คํานํา
แผนแมบทโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) เปนแผนที่ไดจัดทํา
ขึ้นตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 เพื่อใช
แผนแมบทเปนกรอบในการดําเนินงานอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชฯ ในการจัดทําแผนแมบทฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นภายใต
การมีสว นรวมของหนวยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ซึ่งมีคณะทํางานจัดทําแผนแมบทอพ.สธ. ในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) อาทิ นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิดา นพฤกษศาสตร ผูแทนหนวยงาน
ตาง ๆ และผูป ฏิบตั ิงานดานการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช จํานวน 10 กลุม ประกอบดวย กลุมความมั่นคงทาง
ทรัพยากร กลุม สรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช กลุมสวนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ กลุม
การอนุรกั ษและใชประโยชนจากทรัพยากร กลุมมหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําริ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ กลุมจังหวัดที่รว มสนอง
พระราชดําริ กลุมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ และ กลุมหนวยงานสนับสนุน
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) จึงมีลักษณะเปนแผน
ยุทธศาสตรชี้นาํ การดําเนินงานอนุรักษพนั ธุกรรมพืชระยะ 5 ป โดยมีกรอบแนวคิดทิศทางการดําเนินงานเพื่อ
สนองพระราชดําริในการอนุรกั ษทรัพยากรพืชของประเทศใหยั่งยืน
และสงผลประโยชนตอ ประเทศชาติและ
ประชาชนใหมากที่สดุ ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่มีอยูตลอดเวลา นอกจากนีแ้ นวทาง
ดําเนินงานอนุรักษพนั ธุกรรมพืชในระยะ 5 ปที่สี่ จึงมีความชัดเจนและความพรอมของพืน้ ที่ที่จะดําเนินงาน
ศักยภาพและความพรอมของหนวยปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่มคี ุณภาพประสิทธิภาพเปนปจจัยสําคัญ
ตอการดําเนินงาน ดังนั้นจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสูจุดมุงหมายและเปาหมาย
ตามแนวพระราชดําริที่ไดกําหนดไว ดวยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานวิชาการ ทั้งใน
ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อนํามาใชประโยชนในการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหกบั กลุมเปาหมายตาง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูทรัพยากรธรรมชาติและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และใหตอเนื่องตามกรอบแผนแมบท
และแนวทางการดําเนินโครงการฯระยะ 5 ปที่สาม ที่ดําเนินการไมเสร็จ หรือดําเนินการยังไมเปนไปตามแผนที่
วางไว หรือยังไมไดดําเนินการ ใหนํากรอบแผนแมบทระยะ 5 ปที่สามดําเนินการตอเนื่องในแผนแมบทระยะ 5
ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
อยางไรก็ตามการดําเนินงานในอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ จะบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดนั้น จําเปนที่
จะตองมีการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารทีช่ ัดเจนโดยอาศัยศักยภาพและการมีสวนรวมของทุกฝาย ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาและอนุรกั ษพืชพรรณอยางยั่งยืนและสงผลประโยชนตอ มหาชนชาวไทยอยางแทจริง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
มิถุนายน พ.ศ. 2549
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1

แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)

1.

ความนํา

จากสถานการณในปจจุบันทั่วโลกที่เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังถูก
คุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ ทําใหประเทศไทยควรตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องคุมครอง
และใชประโยชนจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) อยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น หลายประเทศได กํ า หนดพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง
(Biodiversity Importance Area; BIA) และพื้นที่ท่ีวิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity Hotspot) เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักจากการทราบความสมบูรณทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดจนรับทราบปญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
การที่ทรัพยากรตางๆ กําลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนําไปสูการจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กลาวคือ มีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุและความหลากหลายในระบบนิเวศน ซึ่งพรรณพืชที่
ศึกษาพบไมต่ํากวา 20,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรามากกวา 1,200 ชนิด ไลเคนสมากกวา 300
ชนิดเฟรน 633 ชนิด พืชที่มีระบบทอลําเลียงมากกวา 10,000 ชนิด และกลวยไมมากกวา
1,000 ชนิด ซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น และจากบัญชีรายชื่อและสถานภาพของพืชหา
ยากและพืชถิ่นเดียวในประเทศไทย ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ.
2547 มี 48 วงศ 1,131 ชนิ ด และจากข อ มู ล ของสํ า นั ก งานนโยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายงานวาในชวงป พ.ศ. 2546-2548 มีการลักลอบนํา
กลวยไมปาจําพวก Denndrobium spp. Bulbophyluum spp., Vanda spp. , Rhynchstylis spp.,
Aerides spp., และ Paphiopedilum spp. ออกนอกประเทศมากกวา 100,000 ตัน
จากขอมูลของกรมปาไม พบวา พื้นที่ปาไมลดลงอยางตอเนื่องเปนลําดับจาก 171.02 ลาน
ไร หรือรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ ในป พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ลานไร หรือรอยละ
30.5 ของพื้นที่ประเทศ ในป พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ลานไร หรือรอยละ 25.3 ของพื้นที่
ประเทศในป พ.ศ. 2541 สวนพื้นที่ปาชายเลนลดลงจาก 2.3 ลานไร ในป พ.ศ. 2504 เหลือเพียง
1.1 ลานไร ในป พ.ศ. 2534 สภาพพื้นที่ปาไมลดลงรวดเร็ว สงผลทําใหพรรณพืชหลากหลายชนิด
ที่ยังไมไดศึกษาและบางชนิดที่ยังไมสํารวจพบสูญพันธุไป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสายพระเนตรกวางและยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในป พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษตนยางนา ในป พ.ศ. 2504 ทรงใหนํา
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

2
พรรณไมจากภูมิภาคตางๆมาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพื่อเปนแหลงศึกษา และทรงมีโครงการ
พระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรักษพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนาและอนุรักษดิน
อนุรักษทรัพยากรปาไม เปนการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตอมาในป พ.ศ. 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานตอโดยมี
พระราชดําริกับ นายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของ
ประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เปนผูดําเนินการจัดตั้งธนาคาร
พืชพรรณขึ้นในป พ.ศ. 2536 และดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตนั้นเปนตนมา
การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จนถึง
ปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ รวมสนองพระราชดําริเพิ่มขึ้นรวมเปน 75 หนวยงาน ทําใหพื้นที่และ
กิจกรรมดําเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปในภูมิภาคตาง ๆ และมีการดําเนินงานที่
หลากหลายมากขึ้น การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ.
2549) นั้น มีการปรับเวลาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
แผนแมบทระยะ 5 ปที่สาม ไดพระราชทานใหใช ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ทําใหมีระยะเวลา
ดําเนินการสั้นลง และประสบปญหาอุปสรรคจากการปฏิรูประบบราชการ มีการเปลี่ยนแปลง
ของส ว นราชการ การบริ ห ารจั ด การและงบประมาณ ทํ า ให ห ลายหน ว ยงาน ส ว นราชการ
มหาวิทยาลัย ที่เขารวมสนองพระราชดําริ ไมสามารถดําเนินการไดตามกรอบแผนแมบทที่วางไว
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เขารวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงดําเนินงานลาชาไปตามลําดับ
แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554)
เปนแผนที่จัดทําขึ้น เพื่อใชเปนแมบทและกรอบในการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ โดยหน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ เ ข า มามี ส ว นร ว ม ทั้ ง ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค มีแนวทางดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชตอเนื่องตามกรอบแผน
แมบท และแนวทางการดําเนินโครงการฯระยะ 5 ปที่สาม ที่ยังดําเนินการไมเสร็จ ดําเนินการไม
เปนไปตามแผนที่วางไว หรือยังไมไดดําเนินการ นํามาดําเนินการตอเนื่องในแผนแมบทระยะ 5
ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554)

2.

พระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง
และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของ
ประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โดยมอบใหโครงการสวนพระองคฯ ฝายวิชาการ
เปนผูดําเนินการ ทรงโปรดเกลาฯ ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนประธานคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงดําเนินงานสนองพระราช
ดําริตามแนวทางพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย และตามกรอบแผนแมบทที่วางไว
* หมายเหตุ มีพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย เพิ่มเติมในภาคผนวก

พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน
การปกปกพันธุกรรมพืช
1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตร
เห็นพันธุไมเกา ๆ อยูมาก เชน ทุเรียนบางพันธุ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู แตสวนเหลานี้จะเปลี่ยน
สภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานี้จะหมดไป
2) ทรงให สํ า รวจขึ้ น ทะเบี ย นรหั ส ต น พื ช ที่ ขึ้ น อยู เ ดิ ม ในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ และใหวัดพิกัดตําแหนงของพืชตาง ๆ ที่ไดขึ้นทะเบียนไว
3) ทรงใหโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
อนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา

ดําเนินการ

4) ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน ซึ่งเขาใจวาเปนตน
หวาที่ขึ้นอยูที่นั่นกอนกอสรางวัง
การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
1) ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการสํารวจพืช
พรรณตามเกาะดวย
2) ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด
3) มี รั บสั่ งให ดํ า เนิ นการศึ กษาทรั พยากรบนเกาะแสมสารและเกาะข างเคี ยงโดยให
ดําเนินการตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
1) พระราชทานแนวทางอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษพันธุที่ไมใชพืชเศรษฐกิจ
ไวดวย
2) สรางธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ
3) ทรงให มี ก ารปลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช ไว ใ นศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ ก็ยัง
เห็นวามีหนวยงานทั้งหนวยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานราชการ เชน กรมปาไม
กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช เหตุผลที่ศึกษาพืชพรรณ
เพราะถือวางายกวาการศึกษาอยางอื่น ศึกษาวาพืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องงาน
อนุกรมวิธานก็ศึกษากันหลายแหง จึงนาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันนั้นไดทํางานในสวนของ
ตนอย า งไร ตั วอย า งเช น พื ช ก็ได ศึ กษาในส วนที่แ ตล ะแห ง ไดร วบรวมนั้น ชื่ อตา งหรือซ้ํา กั น
อยางไร เพื่อที่จะไดรวมกันวาประเทศเรามีอะไรบาง
2) ศึกษาคุณคาทางอาหารของผักพื้นเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการวิเคราะหพิษ
ภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัย
จากการวิจัยของ
นักวิชาการก็ไดทราบวามีพืชพื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูซึ่งมีพิษบาง ถาบริโภคกันใน
สวนที่เปนทองถิ่นก็อาจไมเปนพิษภัยมาก การสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ
ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมีอันตรายตอรางกายเปน
อยางยิ่ง และพืชนี้จะเปนประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีก ถาทราบสรรพคุณและนํามาใชในสวนที่
ขยายพันธุแลวไมเปนอันตราย การขยายพันธุจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแก
ราษฎรเพิ่มขึ้น แตตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ
ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
1) ทรงให ทํ า ศู นย ข อมูลพั นธุก รรมพืช โดยมี โ ปรแกรมคอมพิวเตอรที่ส ามารถแสดง
ลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพื่อความสะดวกในการอางอิงคนควา
2) ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม
กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา
3) ทรงใหดําเนินการทําฐานขอมูลพรรณไมแหง โดยการบันทึกตัวอยางพรรณไมแหง
บันทึกลงแผน photo CD และเมื่อแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ
4) ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตาง ๆ สื่อถึงกัน
ในระบบเดียวกันได
5) อยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการคนควาไดดวยกัน คิดวาทําฐาน
ขอมูลในคอมพิวเตอรซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึงได
6) เพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถใช
ฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชน
ทางวิชาการได
7) ฐานขอมูลทางดานพืชในหนวยงานตาง ๆ นั้น มีหอพรรณไม กรมปาไม มีพืชที่
นักวิชาการ นักวิจัยรุนเกาๆ ไดเก็บตัวอยางพรรณพืชแหงเก็บไวเปนเวลาเกือบจะรอยปแลว

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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ตัวอยางพรรณไมเหลานี้เปนสิ่งที่มีคาสูง จะเปนประโยชนในดานการศึกษา แตวาของตาง ๆ
เหลานี้ ยอมเกาแกไปตามกาลเวลาจะเสียหายอยางนาเสียดาย แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะ
รักษาสิ่งเหลานี้เพื่อใหนักวิชาการไดศึกษา ก็ขอใหชวยกันทําโครงการถายรูปและถายขอมูล
พรรณไม เพื่อเปนฐานขอมูล แตการเก็บฐานขอมูลไวแหงเดียวอาจสูญหายไดก็มีความคิดกันวาจะ
ใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ หากที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมีขอมูลเอาไวไมสูญหายไป
จากประเทศไทยหรือจากโลกนี้ไปหมด ฐานขอมูลนี้เปนของมีคาตองชวยกันดูแลใหดี และผูที่จะ
มาใชใหถูกตองใหเปนประโยชนแกประเทศไทยแกมนุษยชาติตอไป
การสรางจิตสํานึก
1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณและเกิดความปติที่จะ
ศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษแลว
จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศใน
ระยะยาว
2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยควรใหเด็ก
หัดเขียนตําราจากสิ่งที่เรียนรูจากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและการนําตนไมมาปลูกเพิ่มเติมให
เด็กรูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด
3) ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะในจังหวัดตาก
มีหิน แร อยูมากชนิด
4) ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคําถาม
ตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาทดลอง คนควาวิจัยอยางงาย ๆ ที่
โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียน
ตาง ๆ ทําไดดังนี้ก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด
5) เรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือเด็กมีความรูและมีความรักในทรัพยากรคือ การรัก
ชาติ รักแผนดิน ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ โดยนอกจากพืชพรรณแลวสิ่งที่มีใน
ธรรมชาติ สิ่งที่หาไดงาย ๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ ไดหลายอยาง วิชา
ศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไมไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็
อาจจะทําใหเรื่องการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรืออาจแตงคําประพันธในเรื่องของ
วิชาการทองถิ่นเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลวที่จะใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู
ทองถิ่น นอกจากความรูที่เปนมาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู
อาจารยในทองถิ่นไดรวบรวมความรูหรือไดแตงขึ้นในระยะนี้ เทาที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการ
ทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถิ่นมาบางแตในดานของธรรมชาตินั้นยังมีคอนขางนอย การ
อนุรักษทรัพยากรนั้นไมใชเฉพาะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง
เดียว ก็พยายามใหออกไปดูขางโรงเรียนวาที่นั่นมีอะไรอยู และตนไมนั้นชื่ออะไร เปนอะไร พืช
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พรรณหลายอยางซึ่งก็ยังไมเปนที่รูจักในสวนกลาง ในทองถิ่นนั้นก็มีชื่อพื้นเมือง แตพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรก็ยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา
6) ด านสาระที่ จะต องใช เป นการสอนต องปรั บปรุ งให ใหม ทั นเหตุ การณ อยู เสมอ ดั งที่
ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานเฉพาะพื้นที่
1) การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บริเวณ
เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง มีดังตอไปนี้
z

ใหมีรูปแบบการดําเนินการใหเกาะแสมสารเปนแหลงศึกษา

z

ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล
ให มี ก ารจั ด ทํ า ป า ยบอกชื่ อ และประโยชน ข องพั น ธุ พื ช แต ล ะชนิ ด พร อ มทั้ ง มี
เอกสารหรือแผนพับเพื่อเผยแพรความรู

z

z

z

ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนนระบบ
นิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวม
เอาเกาะเล็ ก ๆ รอบเกาะแสมสารเข า ในโครงการฯ ในลั ก ษณะผสมผสาน
เนื่องจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึงกันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้ง
ดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน
ควรพิจารณาหาแหลงน้ําจืดใหเพียงพอ

z

อาคารสิ่งกอสรางควรทําในลักษณะชั่วคราวและเรียบงาย

z

ควรจัดกลุมอาจารย นิสิต นักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามา
ศึกษาธรรมชาติ

2) การกอ สรา งพิ พิธ ภั ณ ฑธรรมชาติวิ ท ยาเกาะและทะเลไทย
ให ก องทั พเรื อ ขอ
งบประมาณเอง โดยเมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการ โดยทางโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ และใหมีการศึกษาตอเนื่องสําหรับ
ดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุงและอุปกรณการแสดงไมซับซอน
และในดานการจัดการควรเนนใหคนมาชมที่พิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑนี้ควรมีรายได
การบริหารจัดการและอื่นๆ
1) งานที่หนวยราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมากและมีการตั้งหนวยขึ้นมาใหม
ถามีการไดมาประชุมพรอมกันจะไดตกลงกันวาใครทําอะไร จะไดไมซ้ําซอนกัน และในสวนที่
เหลือถาซ้ํากันก็อาจตกลงกันไดวางานนี้ใครจะทํา ซึ่งงานในสวนที่สํานักพระราชวังเคยทําอยู หาก
มีหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังนาจะตัดสวนนี้ไดและหันมา
ทํางานดานการประสานงานหรือความรวมมือ และนาจะพิจารณาดูวาจะทํางานไดโดยประหยัด
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อย างไร บางสวนที่อาจจะยังไม จําเปนในขั้นนี้หรือวาทําไดไมต องเนนความหรูหรา หรื อความ
สวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็จะดี
2) งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดเปนเรื่องทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ
เดียวจะครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามีหลาย ๆ หนวยชวยกันก็อาจจะไดงานมาก ปจจุบันประเทศ
คอนขางจะฝดเคืองเพราะฉะนั้นทํางานอะไรถึงแมจะเปนงานที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะเปนการ
ประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ
โครงการฯนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมา ไดมโี อกาสแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา
ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไม
ซ้ําซอนกัน
3) งานปจจุบันเรื่องการรักษามาตรฐานเปนเรื่องสําคัญเพราะงานอาจจะไมจํากัดอยูแต
ภายในประเทศ อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแ ก
ประเทศ เพราะฉะนั้นจะตองทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได
4) โครงการฯแบบนี้ไมใชจะทําสําเร็จในเวลาสั้นๆ ตองมีโครงการระยะที่หนึ่ง ระยะทีส่ อง
และระยะตอ ๆ ไป ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ของพวกนี้เปนสิ่งที่
นาสนใจ เมื่อสนใจแลวก็อยากปกปกรักษาไมทําลายใหสูญสิ้นไปก็เปนการชวยอนุรักษเปนอยางดี

3. พระราชปรารภ
3.1 ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม - มัธยม ครูอาจารยมักจะสอนให
นั ก เรี ย นศึ กษาถึ งโลกของเราเรื่ องธรรมชาติ การศึ กษาของใกล ตั ว ได แก พื ชพรรณที่ มี อยู ใน
ธรรมชาติเปนสิ่งที่งายไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแกนักเรียน ในดาน
ตาง ๆ ได งานที่คนในระดับผูใหญไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ นั้น เด็กเล็ก ๆ ก็นาจะไดประโยชน
ดวย โรงเรียนบางแหงตั้งอยูในถิ่นทุรกันดารแตมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะ
เขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองอาจจะมีความรูมากกวาคนอื่น ๆ นักเรียนอาจจะ
เรี ย นจากผู ป กครอง เป น เรื่ อ งของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ว า พื ช ชนิ ด นี้ คื อ อะไร แล ว ก็ ไ ด ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูอาจารยสั่งสอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนที่ศึกษาเรื่อง
พืชนั้นไดรับความสุขสบายใจมีความคิดในดานสุนทรียดานศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช
เปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร โดยใน
การนํามาปฏิบัติแตละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือนําผลงานมาบันทึก
ลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได
3.2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สงเสริมใหสถาบัน
ตางๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืช
พรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปน
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หลักฐานไว และเพื่อเปนสื่อระหวางสถาบันและบุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใช
ฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชน
ทางวิชาการได สวนโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานสืบเนื่องจากโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เรื่องของที่ดินอาจจะตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือ
ครองในลักษณะไหน ศึกษาในเรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิหรือหนาที่ทําอะไรบาง
ใครทําอะไรได ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่จะตองศึกษา
3.3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เริ่มตนขึ้นราวป พ.ศ.
2535 เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลที่
สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษา
วิธีการทางวิทยาศาสตรไดรวบรวมเปนหลักฐานไว
3.4 การอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ที่หายากมาปลูกไวในสวนจิตรลดา
เพื่อคนรุนหลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่จริงแลวในประเทศไทยมี
หนวยงานหลายหนวยงานที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาพืชพรรณ
ตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศ

4. สรุปการดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สาม
กิจกรรมของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในระยะปลาย
5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2549) ซึ่งการดําเนินการที่ผานมาไดดําเนิน
ตามแผนแมบทของอพ.สธ. และมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพื่อเปนการสรุปงานใน
ภาพรวมของอพ.สธ. ไดแก การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหง
ชีวิต ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จเปนองคประธานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ซึ่งไดรับผล
เปนที่นาพอใจและเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว
นับตั้งแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริใน
การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งแรกในป พ.ศ.
2535 และพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางดําเนินงานตอเนื่องมาเปนลําดับถึงปจจุบัน ใน
ปลายระยะ 5 ป ที่ ส ามของโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ มี
หนวยงานตาง ๆ เขารวมดําเนินงานสนองพระราชดําริมากกวา 70 หนวยงาน โดยมีโครงการ
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อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนหนวยงานหลัก ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
โดยสรุปดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
ดําเนินการสํารวจและกําหนดพื้นที่เปาหมาย ในการปกปกพันธุกรรมพืชดวยเครื่องหา
พิกัดดาวเทียมสวนหนึ่ง เพื่อใหเกิดความถูกตองและชัดเจนครอบคลุมพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช ที่
เปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ หนวยงาน สวนราชการ องคกร และจังหวัดที่เขารวมสนอง
พระราชดําริ 19 หนวยงาน จํานวน 41 พื้นที่ มีเนื้อที่มากกวา 50,000 ไร ใน 15 จังหวัด เพื่อ
ดําเนินงานตาง ๆ ไดแก จัดทําแผนที่ปกปกพันธุกรรมพืช จัดทําแนวปองกันไฟปา สํารวจขึ้น
ทะเบียน และจัดทํารหัสประจําตนพืช นอกจากนั้นยังไดสํารวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะตางๆ ไดแก
เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง จ.ชลบุรี เกาะทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน, เกาะพระทอง จ.พังงา
พื้นที่ตามเขื่อนตางๆ ไดแก เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี, เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี, เขื่อน
ภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ, เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี,
เขื่อนบางลาง จ.ยะลา, เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน และเขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ เปนตน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมา
จากการพัฒนา เชน สรางอางเก็บน้ํา ทําถนน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่
เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เกาะที่กาํ ลังกลายเปนสถานที่
ทองเทีย่ ว ซึ่งไดดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชพรอมบันทึกขอมูล โดยมีหนวยงาน
เขารวมสนองพระราชดําริ 12 หนวยงาน ตั้งแต พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2548 รวมทั้งสิ้น 40,911
ขอมูล แบงเปน 3,783 ชนิด จําแนกเปนเมล็ด 4,947,122 เมล็ด, ตน 100,297 ตน, ผล
66,898 ผล, ฝก 13,129 ฝก, กิ่ง 30,615 กิ่ง ฯลฯ (ที่บันทึกอยูในฐานขอมูล) และยังมีบางสวน
ที่อยูใ นระหวางบันทึกลงฐานขอมูลอีกประมาณ 2,000 ขอมูล
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ดํ า เนิ น การปลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช ในพื้ น ที่ ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ พื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ท่ีจังหวัดนอมเกลาฯ
ถวาย ซึ่งไดเริ่มดําเนินการตั้งแตในป พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน โดยมีหนวยงานเขารวมสนอง
พระราชดําริ 18 แหง เนื้อที่ประมาณ 8,125 ไร จํานวนประมาณ 2,000,000 ตน และเก็บ
รักษาในรูปเมล็ดบรรจุซองและกระปอง เก็บรักษาพันธุกรรมพืชไมเมืองรอน โดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มากกวา 100 ชนิด ไดแก หวาย กฤษณา มะมวง กลวยไมชนิดตาง ๆ ขนุน ฯลฯ และเก็บในรูป
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เชน มะเกี๋ยง 500 สายตน ทุเรียน 130 สายตน และมะตูม 192
สายตน ฯลฯ
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชที่สํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว มาศึกษา
ประเมินในสภาพธรรมชาติและแปลงทดลองทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การ
เขตกรรม และศึกษาประเมินในหองปฏิบัติการในดานโภชนาการ องคประกอบ รงควัตถุ กลิ่น
การใชประโยชน เพื่อศึกษาคุณสมบัตแิ ละคุณภาพในแตละสายตน มีหนวยงานเขารวมสนอง
พระราชดําริ 10 หนวยงาน ซึ่งไดดาํ เนินการไปแลวจํานวนมากกวา 20 สกุล ไดแก มะตูม
มะเกี๋ยง กอ มะแขวน มะพอก มะมวง หวา ขนุน ออย ดองดึง หวาย มังคุด กระเจียว บุกคางคก
ผักลิ้นหาน ฮอม ผักเค็ด กลวยไมปา พืชสกุลอบเชย ผักพื้นเมือง ฯลฯ และศึกษาดานชีวโมเลกุล
การทํา DNA Fingerprint ใน มะตูม หวาย กลวยไมมาวิ่ง ทุเรียน ขนุน ฯลฯ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
เริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน โดยจัดตั้ง ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชขึ้นมี
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการ
ดําเนินงาน มีการวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยง
และใชรวมกันได มีการผลิตสื่อกราฟฟกและไดจัดทําคูมือสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หนังสือการ
ใชประโยชนพืชสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไมพุทธประวัติ แพลงกตอน ศิลปะการ
วาดภาพพฤกษศาสตร พรรณไมหมูเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึงใตทะเล ไมยอมสี รวมทั้งจุล
สารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และเว็บไซดของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (http://www.rspg.thaigov.net, http://www.plantgenetic-rspg.org) นอกจากนั้นยัง
มีการพัฒนาขอมูลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหเปนเอกภาพ มี
ความสมบูรณและเปนปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตางๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได โดยเฉพาะ
ฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม และฐานขอมูลพรรณไมแหง รวมขอมูลพันธุกรรมพืชได
231,182 ขอมูล นอกจากนั้นยังมีงานฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และงานฐานขอมูล
ทะเบียนพรรณไมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยดําเนินการนํารองกับโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 25 โรงเรียน รวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร รวมขอมูลพันธุกรรมพืชได 3,977 ขอมูล
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่ได
จากการสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช การศึกษาประเมิน นํามาใหผูทรงคุณวุฒิ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผน
ระยะยาว 30 ป 50 ป วาจะมีพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่ตองการของชวงเวลา เปนการวางแผน
คาดการณลวงหนา ซึ่งเมื่อไดแผนพัฒนาพันธุพืชแตละชนิด จะนําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานใหกับหนวยงานที่มี
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หน ว ยงานในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช เช น กรมวิ ช าการเกษตร ศู น ย บ ริ ก ารการพั ฒ นา
ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฯลฯ
งานพัฒนาพันธุที่ดําเนินงานรวมกับศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดแก
1. คัดเลือกตนกลวยไมสปาโต ติดรหัสประจําตน บันทึกภาพ และขอมูลสัณฐานวิทยา
2. ผสมพันธุกลวยไมสปาโต ดูแลฝก และเก็บฝกสงหองปฏิบัติการของศูนยฯ เพื่อเพาะเมล็ด
3. ผสมพันธุเอื้องมอนไข โดยแบงการผสมออกเปนชวงเวลาที่แตกตางกัน
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
สรางจิตสํานึกใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไดเขาใจถึงความสําคัญและ
ประโยชนของพันธุกรรมพืชจนเกิดความหวงแหนและนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยดําเนินการ
ในลักษณะ “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” คือ ใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไม
ที่มีชีวิต พรรณไมแหง พรรณไมดอง หองสมุด โดยดําเนินงานตั้งแตปลายป พ.ศ. 2537 จนถึงป
พ.ศ. 2549 โดยในระยะ 5 ปที่สามมีงานในกิจกรรมดังตอไปนี้
1. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (สวนกลางและสวนภูมิภาค)
จํ า นวน 567 ครั้ ง มี 715 โรงเรี ย น, จํ า นวนครู -อาจารย ประมาณ 40,000 คน, จํ า นวน
นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 600,000 คน
- รวมสังเกตการณ รวมประชุม รวมกิจกรรมตาง ๆ กับโรงเรียนสมาชิกจํานวน 68 ครั้ง
มี 380 โรงเรียน, จํานวนครู-อาจารยที่รวมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน, จํานวนนักเรียนนักศึกษาประมาณ 1,000 คน
- การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 23 ครั้ง มี 393 โรงเรียน,
จํานวนผูเขารับการอบรม 1,624 คน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริม (เรื่องการเก็บรวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชผัก
พื้นเมือง และ เรื่องอารักขาพืชกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) จํานวน 6 ครั้ง มี 90 โรงเรียน,
จํานวนผูเขารับการอบรม 301 คน
- นิทรรศการวันพืชมงคล ตลอดระยะเวลา 5 ปที่สาม จํานวน 4 ครั้ง 19 โรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑพืช
- งานขอมูลพรรณไม (คนหาขอมูลลักษณะประจําวงศพืช 33 วงศ, คนหาขอมูลพรรณไม
ตามกลุมการใชประโยชน และคัดเลือกภาพสําหรับลงเว็บไซดของอพ.สธ., บันทึกขอมูลพรรณไม
จากเอกสารอางอิงทางพฤกษศาสตร เพื่อเตรียมจัดทําเปนฐานขอมูลพรรณไมตอไป)
- งานภาพพรรณไม (สแกนภาพพรรณไมจากสไลดและจากภาพถายรวม 1,754 ภาพ
จัดเก็บเปนไฟลภาพและทําระบบฐานขอมูลภาพสําหรับการใชงานในการจัดทําฐานขอมูลพืช)
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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3. งานเผยแพรงานและใหความรูดานพฤกษศาสตร
มีงานใหความรูทางพฤกษศาสตรและการฝกปฏิบัติการใหแกสถานศึกษาตางๆ เปนงาน
ฝกอบรมปฏิบัติการ ณ ศูนยฝกอบรมฯลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในระหวางพ.ศ.
2547 – พ.ศ. 2548 อบรมใหแกโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 11 รุน 154
โรงเรียน 842 คน และอบรมปฏิบัติการวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน
5 ครั้ ง 227 คน, ในระหว า งพ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 อบรมให แ ก โ รงเรี ย นสมาชิ ก สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 11 รุน 144 โรงเรียน 612 คน และอบรมปฏิบัติการวิชาพืช
พรรณเพื่อชีวิตใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1 ครั้ง 36 คน, งานสวนสมุนไพร ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, งานสวนพฤกษศาสตรคลองไผ (ดําเนินการวางผัง
และปรับพื้นที่จัดทําเสนทางเดินเทาและระบบน้ําภายในสวน รวบรวมและจัดปลูกพรรณไมเปน
หมวดหมู รวมทั้งสิ้น 26 วงศ) นอกจากนั้นมีงานปรับปรุงหองสมุดพฤกษศาสตร ณ อาคาร
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร (ปจจุบันหองสมุดพฤกษศาสตรมีหนังสือที่ไดลงทะเบียนไวในฐานขอมูล
แลวจํานวน 564 เลม, งานตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม 57 โรงเรียน สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ของโรงเรียนนํารองการใชฐานขอมูลทะเบียนพรรณไม 25 โรงเรียน
4. งานเผยแพรและฝกอบรม เพื่อสนับสนุนงานสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ ในพื้นที่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริเวณพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
- งานฝกการเรียนรูทรัพยากรทางทะเล “เกาะแสมสาร อพ.สธ. – ทร.” มีโรงเรียนที่เขามา
รับการฝกอบรมจํานวน 11 โรงเรียน โดยมีอาจารยเขารวมจํานวน 79 คน และนักเรียนจํานวน
280 คน
- งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) ตอนรับคณะที่เขามา
เยี่ยมชมการดํ าเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จาก
หนวยงานตางๆ มีผูเขาเยี่ยมชมทั้งสิ้น 788 คน
- กอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 4 หลัง กําลังดําเนินการ
ออกแบบและตกแตงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
- งานสวนพฤกษศาสตรเกาะทะเลไทย เกาะแสมสาร (ทําการปลูกตนพันธุกรรมพืชที่ได
จากเกาะตางๆ ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน โดยการปลูกเปนวงศ เปนกลุมชนิด, จัดทําปายชื่อ
พรรณไมที่มีปลูก, จัดทําเสนทางเดินศึกษาหลักและเสนทางเดินศึกษารอง เปนตน)
- งานสวนรุกขชาติ เกาะแสมสาร เพื่อเปนแหลงปลูกรวบรวมพรรณไมหมูเกาะแสมสารทั้ง
9 เกาะ และใช เ ป น แหล ง ศึ ก ษาเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ พื ช พรรณไม เ กาะแสมสาร ในพื้ น ที่ 100 ไร
โดยประมาณ มีพืชจํานวน 75 ชนิด 1,769 ตน
- การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ที่สํานัก
พระราชวั ง พระราชวั งดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหวางวั นที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มี
หนวยงานเขารวม 44 แหง โรงเรียน 84 โรงเรียน
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- การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว ณ ศูนย
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนสมาชิกที่เขารวมจัดนิทรรศการ
160 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรแหงความมุงมั่นในการอนุรักษและพัฒนา
จํานวน 11 โรงเรียน โรงเรียนที่ไดรับปายพระราชทานสนองพระราชดําริ สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จํานวน 38 โรงเรียน
ปจจุ บั นมี โรงเรี ยนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร โรงเรี ยน 832 โรงเรียน กระจายอยูทั่ ว
ประเทศ และมีอีกหลายโรงเรียนที่อยูในขั้นตอนการรับสมัคร เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนถึง ณ ปจจุบันมีโรงเรียนที่ไดรับปายพระราชทาน 92
โรงเรียน และโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรแหงความมุงมั่นในการอนุรักษและพัฒนา
จํานวน 22 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนและบุคคลไดศึกษาหาความรู เกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติในสาขาตางๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาให
คําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษาจัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. มีจํานวนสมาชิก
มากกวา 200 คน และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. ณ ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา
400 คน ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของ
ประเทศใหแกเยาวชนตอไป นอกจากนั้นงานที่ดําเนินในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช มีทั้งในสวนที่ดําเนินงานในสวนของอพ.สธ. และหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ
ไดแก
1. งานเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ ซึ่งดําเนินงานโดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในงานจัดนิทรรศการตางๆ และรวมกับหนวยงาน สวนราชการ
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่รวมสนองพระราชดําริ
2. งานเผยแพรโดยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชนจุลสารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวม 30
ฉบับ ยอดพิมพทั้งสิ้น 60,000 เลม เพื่อเผยแพรใหกับโรงเรียนซึ่งเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
3. งานฝก อบรม ซึ่ง ดํา เนิน งานโดยโครงการอนุ รักษ พันธุ ก รรมพื ช อั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดํ า ริ ฯ ในการอบรมถ า ยทอดเทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช แก นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ โดยหนวยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
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4. งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่
14-18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
5. งานประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ คณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัช
ภัณฑ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การใชเทคโนโลยีลายพิมพดีเอ็นเอในการจําแนกพืชสมุนไพร”
ระหวางวันที่ 26-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6. งานปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเว็ บ ไซด โ ครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ เพื่อเผยแพร แนะนํา และติดตอเชื่อมโยงกับผูที่สนใจในงานของอพ.สธ. และพัฒนา
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ (http://www.rspg.thaigov.net)
7. งานดําเนินการศึกษาทดลองการปลูกมะกอกโอลีฟ (Olea europaea L.) ของ
โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่อพ.สธ. และมีหนวยงานที่เขา
รวมโครงการ เชน กรมวิชาการเกษตร หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยโครงการสวนพระองคฯ จัดเตรียมตนพันธุใหในพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
- สวนจิตรลดา จํานวน 7 ตน
- สวนอุไทยธรรม อ.รังสิต จ.ปทุมธานี จํานวน 1,159 ตน
- สวนอาภากร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จํานวน 460 ตน
- อพ.สธ.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย จํานวน 8 ตน
- ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯคลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จํานวน 749 ตน
- พื้นที่ภูพิมานรีสอรท ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 211 ตน
8. งานซึ่งดําเนินงานโดยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยา
อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. ใหการสนับสนุน
และรวมสํารวจในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และใน
กิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังรายละเอียดที่
ไดกลาวถึงในกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนั้นไดรวมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานัก
พระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร
ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยอนุรักษ
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ คลองไผ ตํ า บลคลองไผ อํ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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สรุปสภาพการณเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพและการดําเนินงาน
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากสถานการณของความหลากหลายทางชีวภาพที่ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวนบังคับใช
ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพตางๆ
โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ CBD (Convention on Biological Diversity )
ซึ่งประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสาร เพื่อเขา เปนภาคีอนุ สัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทยใน
ฐานะภาคีลําดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเนื้อหาของอนุวัตถุประสงคของ
อนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
และ แบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม ดังนั้น
ประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคีจึงตองจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการดําเนินงานขึ้นเอง ณ
ขณะนี้ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อใชในการนี้แลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครอง
พันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.
2542 และที่ ยั ง อยู ใ นการร า งพระราชบั ญ ญั ติ ได แ ก ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองพั น ธุ สั ต ว
พื้ นเมือง ร า งพระราชบั ญ ญัติ ว า ดวยความปลอดภั ย ทางชีว ภาพ เนื่อ งจากสิ่งมีชีวิต ดั ด แปลง
พันธุกรรม และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ การเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เปน
ตน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตองเตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
การที่ประเทศไทยกําลังพิจารณาการใหสัตยาบันเขาเปนภาคี ในสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001, ITPGR)
ซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยากรของประเทศ มีสาระสําคัญคือ ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64
จีนัส (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ที่แนบทายสนธิสัญญา ฯ ซึ่งเปนของหนวยงาน
ภาครัฐจะตกเปนของพหุภาคี ซึ่งรวมไปถึงขอมูลตางๆ ที่อยูในหนวยงานของรัฐ ดวยเหตุนี้เรา
อาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เนื่องมาจากเมื่อตางชาติไดนําไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แลว
นํา ไปจดสิ ทธิ บัตรเป นพืชพั นธุ ใหม อาจสงผลใหประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิใ นการใช
ทรัพยากรนั้นๆ เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดยตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิ่งในเรื่อง
ของการสูญเสียความรูและภูมิปญญาพื้นบานใหกับตางประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไมมีความ
พรอมของมาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การ
เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช
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ทั้งนี้จะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชนอยาง
เต็ ม ที่ ไ ด จึ ง เป น อั น ตรายอย า งยิ่ ง ในอนาคต ทั้ ง นี้ ท างโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ไดเสนอกับคณะผูวิจัยการศึกษาผลกระทบสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และคณะกรรมการพิจารณา
กระบวนการให สั ต ยาบั น สนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ยพั น ธุ ก รรมพื ช เพื่ อ อาหารและ
การเกษตรที่มี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนหนวยงานที่
เกี่ยวของ คือใหประเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ, ภาคเอกชน และ สวนพระองค โดย
ที่อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ จัดเปนหนวยงานสวนพระองค ดังนั้น
หากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพันธุกรรมใดๆไปใช ตองขอพระราชทานขอมูลหรือพันธุกรรม
นั้น ๆ กอน ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย
จากสถานการณนี้ ทางอพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดังนี้
“หากผลการวิ จัย และประชาพิจ ารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ข อใหชะลอไปก อน
ระหว า งนี้ ขอให นั กวิช าการทุ กฝา ยร วมมื อกัน เตรี ย มคนใหพร อ มโดยเร งดว น เพราะวั น ที่
จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”
เชนเดียวกับในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระ
ราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติเจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5 เรื่องวิวัฒนาการ
ของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในสวนงานวิจัยทางพันธุศาสตรที่มี
ความกาวหนามากขึ้น ดังนี้
“ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม
พิ จ ารณาให ดี ใ ห ร อบคอบแล ว ก็ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบเสี ย หายแก ชี วิ ต ความเป น อยู แ ละ
สิ่งแวดลอมอย างรายแรงไดเชนกั น เหตุนี้ประเทศตา งๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
จําเปนจะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน”
ดังนั้นจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ จะเปนสวนที่ทําการอนุรักษ พัฒนา
และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย เปนอิสระ ไมขึ้นกับผลของ
สนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับจิตสํานึกที่รักและหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีรับสั่ง
“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”
การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่หนึ่ง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 – พฤษภาคม พ.ศ. 2540)
และระยะ 5 ปที่สอง (มิถุนายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544) โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ แสดงใหเห็นชัดเจนวาการอนุ รักษพันธุกรรมพืชใหเกิดผล
ประโยชนถึงมหาชนชาวไทยนั้น ตองดําเนินกิจกรรมหลายอยางพรอมกันไป และมีพืชเปาหมาย
เดียวกัน บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว ไมสามารถทําได
ครบถ วน ต อ งใช ท รั พ ยากรมากทั้งทรั พ ยากรบุ ค คล อุ ป กรณ สถานที่ เวลาและงบประมาณ
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ตลอดจนตองทําตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนั้นจําเปนตองใหประชาชนทั่วไป มีความรูจนเกิด
ความเขาใจอยางถองแท เห็นประโยชนและความสําคัญของพันธุกรรมพืช จึงทําใหการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสมบูรณได ซึ่งไดจัดแสดงนิทรรศการในระยะ 5 ปที่สองไป 2 ครั้ง คือ การประชุม
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ หองประชุมสุธรรม
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย ระหวางวันที่ 2127 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปที่สองนี้ มี
การดํ า เนิ น การศึ ก ษาในชี ว ภาพต า ง ๆ ในพื้ น ที่ ของอพ.สธ. เท า นั้ น เช น เกาะแสมสาร ที่
กองทัพเรือรับผิดชอบ พื้นที่อพ.สธ. อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่อพ.สธ. สวนสัตวเปด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี พื้นที่ทับลาน และหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่โคกภูตากา
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน
ในระยะปลาย 5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2549) จนถึงระยะ
เริ่มตนจัดทําแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่ มีกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่หลายหลาก หนวยงานที่เขา
รวมสนองพระราชดําริฯ 75 หนวยงาน สามารถแบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม
ไดแก กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กลุมสวน
ราชการที่เกี่ยวกับทรั พยากรชีว ภาพ กลุมการอนุรักษและใชประโยชน จ ากทรัพยากร กลุม
มหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําริ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ กลุม
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และกลุมหนวยงานสนับสนุน นอกจากนี้ยังมี
โรงเรียนที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากกวา 840 โรงเรียน ซึ่งยังตองมีการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในทุกระดับเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ในการที่จะ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ ผลประโยชน แ ท ข องมหาชนชาวไทย หน ว ยงานต า งๆ เข า มาร ว มสนอง
พระราชดําริมากขึ้น มีความหลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการสนับสนุนครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการ
สนับสนุนในแนวทางเดียวกับการดําเนินงานของอพ.สธ.
จากการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมา ทางโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ วางแนวกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับการตื่นตัวการอนุรักษและใชประโยชนของ
ทั่วโลก ทําใหหนวยงานตาง ๆ ไดเห็นภาพรวมการอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมพืช อาทิ ศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดนําแนวกิจกรรมไปวางเปนแนวโปรแกรมที่
ดําเนินการคลายคลึงกัน จนถึง ณ ปจจุบันประชาชนและหนวยงานตาง ๆ โดยทั่วไปในประเทศ
ไทย พูดถึงการอนุรักษตนไม การอนุรักษปา และการปลูกตนไม และเริ่มรูจักคําวาความ
หลากหลายทางชีวภาพและความสําคัญมากขึ้น แตยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาเขาใจชัดเจนหรือไม
พืชพรรณของไทย ทั้งที่เปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่ยังมิไดเปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เปนพืชพรรณปา ทั้ง
ที่เปนพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแลว ถูกเก็บและถูกนําออกนอกประเทศ โดยถูกกฎหมายและ
โดยไมถูกกฎหมาย

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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ในชวงสิบปที่ผานมาหนวยราชการตาง ๆ ไดขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย ใหครอบคลุม
พืชพรรณตาง ๆ โดยเนนไปในเรื่องพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแลรักษา
สุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเนนในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ สําหรับอาจารยและนักวิจัยใน
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ไดใชความรูความสามารถดานการศึกษาวิจัยในสาขาวิชา
ของคนกับพืชพรรณตาง ๆ โดยทุนวิจัยทั้งจากรัฐบาลไทย และจากองคกรตางประเทศรายงาน
ผลการวิจัยไดพิมพเผยแพรทั่วไป เริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย พื ช ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด ใน
ประเทศไทย มีการเริ่มศึกษาลงลึกไปในดานตาง ๆ แตยังไมมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาว
ในหลากหลายชนิด การใชประโยชนพืชชนิดนั้น ๆ โดยหนวยงานตาง ๆ รวมมือกันเอง ยังไมมี
ในประเทศไทยมากเทาที่ควร สวนทางดานขอมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยูในหนวยงาน
ตา ง ๆ ในรูปแบบตา ง ๆ กั น เริ่มมีการเชื่ อมโยงขอมูลระหวางหน วยงาน และทําฐานขอมูล
พันธุกรรมเผยแพรใหประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาคนควาหาขอมูลมากขึ้น
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงมีมาตรการในการดําเนิน
งานโดยคณะทํางานดําเนินงานศึกษาวิจัยงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานทางดานวิชาการ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช การเรียนรูทรัพยากร
พันธุกรรมพืช โดยประสานงานและรวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ และทําฐานขอ
มูลพันธุกรรมพืชที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. วิสัยทัศน
“พัฒนาบุ คลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพั นธุกรรมพืช ใหเกิดประโยชนแ ก
มหาชนชาวไทย”

6. กรอบแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ในระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) โดยยึดพระราชดําริ
และแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไวเปนหลัก โดย
ดําเนินงานตอเนื่องจากระยะที่ผานมา ดังนี้
6.1 เนนและใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิชาการในทุกดานเปนหลัก โดยเฉพาะ
การดําเนินงานศึกษาทดลองวิจัยเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชที่สงผลและเกิด
ประโยชนแกประชาชนชาวไทย
6.2 ใหความสําคัญกับการพัฒนารวบรวมขอมูลสารสนเทศในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ใหเปนมาตรฐานสากลและเกิดประโยชนสูงสุด
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการเรียนรูทรัพยากรและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชควบคูไปกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดาน

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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กระบวนการวางแผน การประสานดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ
ดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
6.4 ปรับใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – พ.ศ. 2554) ในหัวขอ ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และทุนทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.5 กรอบการดําเนิ น งาน 3 กรอบ คือ กรอบการเรี ยนรูท รัพยากร กรอบการใช
ประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก

7. วัตถุประสงค
7.1 อนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และดําเนินการ
เปนธนาคารพืชพรรณ
7.2 สํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนของพืชที่มีอยูเดิมและหายากใกลสูญพันธุ เพื่อไปปลูก
รักษาพันธุกรรมไวในพื้นที่ที่ปลอดภัย
7.3 ศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางฐานองคความรูทาง
วิทยาการ ที่จะนําไปสูการอนุรักษ และพัฒนาอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง
7.4 จัดทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เขารวม
สนองพระราชดําริ เชน ศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพั นธุ พืช กั บศู นยข อมู ลพั นธุ กรรมพื ช สวนจิตรลดา และขอมู ลเกี่ ยวกั บพัน ธุ ก รรมพืช ของ
หนวยงานตาง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
7.5 ปลู กฝ งสร างให เด็ กและเยาวชนมี จิ ตสํ า นึ กในการอนุ รั กษ พั นธุ กรรมพื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

8. เปาหมาย

หนวยงานรับผิดชอบ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

พื้นที่เปาหมาย
- ธนาคารพืชพรรณ สวนจิตรลดา
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตรลดา
- ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ จ.นครราชสีมา
- พื้นที่สหกรณนิคมตากฟา จ.นครสวรรค
- พื้นที่ภาคเหนือ ภาคใตตอนบน และพื้นที่ภาคใตตอนลาง
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด และนครราชสีมา
- ศูนยเรียนรูฯ และศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
- ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
-ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช
-ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
-ศูนยเรียนรูฯ อพ.สธ.สวนอุไทยธรรม รังสิต จ.ปทุมธานี
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กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- วางแผนพัฒนาพันธุพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

หนวยงานรับผิดชอบ

กลุมที่ 1 กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร
1. กองทัพเรือ

2. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการทหารสูงสุด

3. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
-อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย

- พื้นที่เกาะแสมสาร 2,738 ไร เกาะแรด 421 ไร
- เกาะตางๆในอาวไทยและทะเลอันดามัน
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

- พื้นที่รับผิดชอบของกองการเกษตรและสหกรณ สํานักงาน
ทหารพัฒนา จํานวน 20,525 ไร

- พื้นที่ กกก.ตชด.19 กองกํากับ จํานวน 4,281 ไร
- พื้นที่กองรอยปฏิบัติการตชด. 26 กองรอย จํานวน
1,486 ไร
- ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกา ตชด. ภาค 3,4 และศูนยรบ
พิเศษปาละอู กก.สอ.ตชด. จํานวน 238 ไร
- พื้นที่งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตชด. 58
โรงเรียน จํานวน 1,303 ไร
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หนวยงานรับผิดชอบ

กลุมที่ 2 กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืช

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)

พื้นที่เปาหมาย

4. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)

สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 40 แหง)

5. สํานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)

สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)

สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 540 โรงเรียน)
- พื้นที่ปาดั้งเดิมของวิทยาลัย
- วิทยาลัยเกษตรกรรมลําพูนจํานวน 1,000 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงาจํานวน 300 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรีจํานวน 2 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมอุทัยธานีจํานวน 4 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม จํานวน 10 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรีจํานวน 15 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี จํานวน 35 ไร
- วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษจํานวน 2 ไร
- สถาบันอาชีวศึกษา 28 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิค,
วิทยาลัยอาชีวศึกษา, วิทยาลัยสารพัดชาง, วิทยาลัยการอาชีพ
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ
8. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ.

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(งานฐานขอมูลพรรณไมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)

กลุมที่ 3 กลุมสวนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
ชีวภาพ
10. กรมปาไม

11. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

-พื้นที่ ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี (600 ไร)

- อุทยานแหงชาติทับลาน ครบุรี จ.นครราชสีมา
- อ.เวียงสา และพื้นที่พัฒนาภูฟา อ.บอเกลือ จ.นาน
- พื้นที่อนุรักษภูคอฯ บานนาบอน อ.สังคม จ.หนองคาย
- เขตหามลาสัตวปาบริเวณเทือกเขาคุงกระเบน จ.จันทบุรี
- พื้นที่ทับซอน แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่
236 ไร
- หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติฯ
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ
12. กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
-ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- สถานีทดลองพืชสวนหางฉัตร จ.ลําปาง 500 ไร
- ศูนยวิจัยยางหนองคาย 110 ไร
- ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 296 ไร
- สถานีทดลองพืชไรบานใหมสาํ โรง จ.นครราชสีมา 150 ไร
- พื้นที่ทั่วประเทศไทยในศูนยวิจัยตางๆ 795.25 ไร ไดแก
กองคุมครองพันธุพืช 1 ไร, ศูนยบริการวิชาการดานพืชและ
ปจจัยการผลิตลําปาง 50 ไร, ศูนยบริการวิชาการดานพืช
และปจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) 237 ไร, ศูนยวิจัยพืช
สวนแพร 2 ไร, ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ
ผลิตตาก 4 ไร, ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย 25 ไร,
ศูนยวิจยั พืชสวนศรีสะเกษ 30 ไร, ศูนยวิจัยยางหนองคาย
45 ไร, ศูนยวิจยั พืชไรชัยนาท 2 ไร, ศูนยบริการวิชาการ
ดานพืชและปจจัยการผลิตเลย (ภูเรือ) 50 ไร, ศูนยบริการ
วิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตภูเก็ต 30 ไร, ศูนยวิจัยพืช
สวนชุมพร 272.25 ไร, ศูนยวิจัยพืชสวนยะลา 19 ไร,
ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 10 ไร และศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน
นราธิวาส 18 ไร
- ศูนยวิจัยพืชสวน จ.จันทบุรี
- สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
- กองคุมครองพันธุพืช พิพธิ ภัณฑพืชสิรินธร กรุงเทพฯ
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ
13. กรมสงเสริมการเกษตร

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง
-ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.กระบี่
-ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงราย
-โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯบานทุงตาหนอน อ.พนม
จ.สุราษฎรธานี
- พื้นที่อื่น ๆ รวมกับจังหวัดที่มีโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- สนับสนุนการดําเนินงานตามที่ อพ.สธ. ประสานการ
สนับสนุนในพื้นที่นอมเกลาฯ ถวาย อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
- พื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎรธานี

14. กรมสงเสริมสหกรณ

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

15. กรมประมง

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
- สถานแสดงพันธุสัตวน้ําระยอง จ.ระยอง (Rayong
Aquarium)

16. กรมชลประทาน

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่
โครงการฯ)

- ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ
- พื้นที่สหกรณนิคมตากฟา จ.นครสวรรค
- ศูนยเรียนรูฯ และศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา
- ศูนยเรียนรูฯ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ
17. กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
-กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

18. กรมทรัพยากรธรณี

พื้นที่เปาหมาย
-สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ 76 แหง (76 ไร)
- จ.เชียงใหม จ.ขอนแกน จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ระนอง
(5 แหง)
- อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 4 ไร
- อ.เมือง จ.ระนอง 14 ไร
- อ.ทายเหมือง จ.พังงา 2 ไร
- อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 10 ไร
- อ.หลังสวน จ.ชุมพร 4 ไร
- อ.อาวลึก จ.กระบี่ 1 ไร 1 งาน
- ทุกสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ 69 จังหวัด
(จังหวัดละ 2 ไร) 138 ไร
- อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ,อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
(1,200 ไร)
- ขอมูลพันธุหญาแฝกทั่วประเทศ
- พื้นที่ อพ.สธ. แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่
1,400 ไรเศษ

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(สนับสนุนกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชและกิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช)

26
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หนวยงานรับผิดชอบ
19. องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

20. องคการสวนพฤกษศาสตร
21. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- สวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี 3,500 ไร
- รัศมี 50 กม. รอบสวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตว
ในพระบรมราชูปถัมภ

พื้นที่ เขื่ อน 13 เขื่ อน 30,850 ไร (เขื่อ นภูมิ พล, เขื่อ นสิริ กิติ์ ,
เขื่อนศรีนครินทร, เขื่อนทาทุงนา, เขื่อนวชิราลงกรณ, เขื่อนรัชช
ประภา, เขื่อนบางลาง, เขื่อนอุบลรัตน, เขื่อนสิรินธร, เขื่อนจุฬา
ภรณ, เขื่อนน้ําพุง, เขื่อนหวยกุม, โรงไฟฟาลําตะคอง)

กลุมที่ 4 กลุมการอนุรกั ษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากร
22. กรมวิทยาศาสตรบริการ
23. องคการเภสัชกรรม

24. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

พื้นที่อําเภอหนองใหญ จ.ชลบุรี 1,500 ไร
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
-ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
-อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
-อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

หนวยงานรับผิดชอบ
25. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) โดย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
26. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย

กลุมที่ 5 กลุมมหาวิทยาลัยที่รวมสนอง
พระราชดําริ
27. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

28. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พื้นที่เปาหมาย

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พื้นที่สถานีสิ่งแวดลอมสะแกราช ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา
- วว.เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- สถานีวิจัยพืชลําตะคอง ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพนั ธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
-ปกปกพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- วิทยาเขตบางเขน 20 ไร
- วิทยาเขตกําแพงแสน 100 ไร
- วิทยาเขตศรีราชา 200 ไร
- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 500 ไร
- วิทยาเขตลพบุรี 200 ไร
- ศูนยวิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 680 ไร
- พื้นที่สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- คณะเภสัชศาสตร, คณะวิทยาศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร
- งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยรวมกับ อพ.สธ.
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กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช

หนวยงานรับผิดชอบ
29. มหาวิทยาลัยแมโจ

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- พื้นที่ปาบานโปง
-พื้นที่ปาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
- พื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 330 ไร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย

30. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบังวิทยา
เขตชุมพร 500 ไร

31. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย
-คณะวิทยาศาสตร
-คณะเกษตรศาสตร
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หนวยงานรับผิดชอบ
32. มหาวิทยาลัยขอนแกน

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

34. มหาวิทยาลัยมหิดล

35. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
-ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-วางแผนพัฒนาพันธุพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- โคกภูตากา ต.เมืองเกาพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
- คณะเกษตรศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร

- สํานักวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนธานี

- พื้นที่ปกปกพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส 200 ไร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- ศูนยสมุนไพรทักษิณและศูนยคอมพิวเตอร คณะเภสัช
ศาสตร
- พิพธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี
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หนวยงานรับผิดชอบ
36. มหาวิทยาลัยบูรพา

37. มหาวิทยาลัยนเรศวร

38. มหาวิทยาลัยศิลปากร

39. มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมไลเคน
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมไลเคน
- ปลูกรักษาพันธุกรรมไลเคน
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมไลเคน
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมไลเคน
-สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมไลเคน
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมไลเคน

พื้นที่เปาหมาย
- คณะวิทยาศาสตร
- สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล

- พื้นที่ ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย

- คณะวิทยาศาสตร
- รวมเปนคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ทําการสํารวจ
ในพื้นที่สนองพระราชดําริในโครงการฯ
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หนวยงานรับผิดชอบ

กลุมที่ 6 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)

พื้นที่เปาหมาย

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (เห็ดและผักพื้นบาน)
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร, อําเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท และพื้นที่ชุมชน รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

-พื้นที่มหาวิทยาลัย
-พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
-วิทยาเขตบานยางนอย 100 ไร

-พื้นที่มหาวิทยาลัย
-พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย
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หนวยงานรับผิดชอบ
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
-สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชบัว
-ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชบัว
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชบัว
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชบัว
-สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 50 ไร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย

พื้นที่ในวิทยาเขต ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- วิทยาเขตเชียงใหม
- วิทยาเขตพิษณุโลก
- วิทยาเขตนาน
- วิทยาเขตเชียงราย
- วิทยาเขตตาก
- วิทยาเขตลําปาง
- พื้นที่ อ.หนองระเวียง มทร.อีสาน วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 1,000 ไร
- มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตขอนแกน วิทยา
เขตสกลนคร สถาบันวิจัยฯสกลนคร
- พื้นที่ อ.หนองระเวียง มทร.อีสาน วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
- มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสุรนิ ทร วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา สถาบันวิจัยฯ
สกลนคร
- พิพธิ ภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง มทร.อีสาน วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
- มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสุรนิ ทร
สถาบันวิจัยฯสกลนคร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบวิทยาเขต
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หนวยงานรับผิดชอบ
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
-ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- วิทยาเขตบางพระ 5 ไร
- วิทยาเขตจันทบุรี 450 ไร
- วิทยาเขตอุเทนถวาย
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

- วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
- วิทยาเขตเทเวศร , วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,
วิทยาเขตพระนครเหนือ
- วิทยาเขตตรัง
- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม, ไสใหญ)
- วิทยาเขตตรัง
- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม, ไสใหญ)
- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุงใหญ)
- วิทยาเขตสงขลา
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบวิทยาเขต
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ
51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- วิทยาเขตวังไกลกังวล
- วิทยาเขตเพาะชาง, วิทยาเขตศาลายา
- วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ, วิทยาเขตวังไกลกังวล
- วิทยาเขตวังไกลกังวล

52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- วิทยาเขตอยุธยา หันตรา
- วิทยาเขตอยุธยา หันตรา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กลุมที่ 7 กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากร
54. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

55. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

หนวยงานรับผิดชอบ

กลุมที่ 8 กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ
56. จังหวัดขอนแกน

57. จังหวัดจันทบุรี

58. จังหวัดชุมพร

59. จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย

- พื้นที่สาธารณประโยชน บานเมืองเกา อ.ภูเวียง
จ.ขอนแกน จํานวน 694 ไร
- พื้นที่ในจังหวัดขอนแกน
- พื้นที่สาธารณประโยชนทุงสน ต.สนามไชย อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี จํานวน 444 ไร
- พื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี
- พื้นที่ในจังหวัดชุมพร
- พื้นที่ ต.สลุย , ต.สองพี่นอง อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 1,954 ไร
- พื้นที่ ต. ครน อ.สวี 300 ไร
- พื้นที่ ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน 200 ไร
- สถานศึกษาทีร่ วมโครงการฯ
- พื้นที่สาธารณประโยชน อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 13 ไร

(สนับสนุนกรมวิชาการเกษตรในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช)

60. จังหวัดสุราษฎรธานี

- พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี
- พื้นที่บานตาหนอน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 100 ไร 2 งาน
- สถานศึกษาที่รวมโครงการฯ
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- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
-อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

หนวยงานรับผิดชอบ
61. จังหวัดหนองคาย

62. จังหวัดชลบุรี

63. จังหวัดภูเก็ต

64. จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(สนับสนุนกรมปาไมในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช)

พื้นที่เปาหมาย
- ศูนยวิจัยยางหนองคาย 155 ไร
- พื้นที่บานนาบอน อ.สังคม จ.หนองคาย 500 ไร
- พื้นที่ในจังหวัดหนองคาย

- พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี

-พื้นที่เขาพระแทว สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตว
ปาเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
- พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

-พื้นที่ในจังหวัดลพบุรี

- พื้นที่ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี
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หนวยงานรับผิดชอบ
65. จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี
- อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
- อุทยานมกุฎรมยสราญ
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- วัดสวนแกว

66. จังหวัดนาน

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พื้นที่ในจังหวัดนาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
- สํานักงานจัดการตนน้ํานาน
- ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ
- อําเภอเวียงสา
- สถานศึกษาทีร่ วมโครงการฯ

67. จังหวัดนครราชสีมา

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯคลองไผ
- พื้นที่อําเภอหนองระเวียง

68. กรุงเทพมหานคร
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- พื้นที่เขตตางๆ ในกรุงเทพมหานคร (ศาสนสถาน สถานศึกษา
พื้นที่ของเอกชนและพื้นที่อื่นๆ)
- พื้นที่สวนสาธารณะตางๆ ในกรุงเทพมหานคร (สวนลุมพินี,
สวนจตุจักร, สวนพระนคร, สวนสราญรมย, สวนธนบุรีรมย,
สวนหลวง ร.9, สวนเสรีไทย. สวนหนองจอก, อุทยานเบญจสิริ,
สวนรมณีนาถ, สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์, สวนสันติภาพ,
สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)

พื้นที่เปาหมาย
พระชนมพรรษา, สวนรมณียทุงสีกัน, สวนทวีวนารมย, สวน
มหาดไทย, สวนกีฬารามอินทรา, สวน 60 พรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ, สวนธรรม 70 พรรษามหาราชินี)

69. จังหวัดนครสวรรค

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่ในสหกรณนิคมตากฟา จ.นครสวรรค

70. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

71. สํานักงบประมาณ

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

72. การไฟฟานครหลวง

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- พิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตาม
ความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานสามารถ
สนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ประสาน กํากับดูแล การดําเนินงานพัฒนาของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเปนไปตามแนว
พระราชดําริ
- สนับสนุนงบประมาณแกหนวยงาน สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย ในงานที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับพระราชวินิจฉัยให
หนวยงาน สถาบัน มหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดํารินั้น
เปนผูปฏิบัติในลักษณะโครงการพิเศษ
- สนับสนุนระบบไฟฟา เกาะแสมสาร
- สนับสนุนแสดงนิทรรศการในสวนจิตรลดา (อาคาร
ตัวอยางนิทรรศการพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย)

กลุมที่ 9 กลุมหนวยงานสนับสนุน
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หนวยงานรับผิดชอบ
73. การไฟฟาสวนภูมิภาค

กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

74. สวทช. โดย (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ )

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

75. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- สนับสนุนระบบไฟฟาพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
- สนับสนุนจัดการเรื่องไฟฟาในการประชุมวิชาการนิทรรศการ
ป 2550 2552 และ 2554
- สนับสนุนเผยแพรขอมูลของ อพ.สธ. ทางอินเตอรเน็ต
- สนับสนุนจัดทําโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลระหวาง อพ.สธ.
กับหนวยงาน ตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ
- พิจารณาภาพรวมการใชทรัพยากรจากงานพระราชดําริและ
แผนการใชทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
ของประเทศไทย
- พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยโครงการที่รวมสนองพระราชดําริใน
อพ.สธ.ตามขั้นตอนปกติ

กลุมที่ 10 กลุมศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
76. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.เชียงใหม

77. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.จันทบุรี

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

- ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จํานวน 250 ไร

- พื้นที่ปาชายเลนอาวคุงกระเบน 1,122 ไร
- เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน 11,370 ไร
- พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 10 ไร
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หนวยงานรับผิดชอบ
78. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.นราธิวาส

79. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา

80. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.เพชรบุรี

81. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.สกลนคร

- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
- ปกปกพันธุกรรมพืช
- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

พื้นที่เปาหมาย
- ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 1,027 ไร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

- ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน 20 ไร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ
- พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 45 ไร

- พื้นที่บริเวณเขาเสวยกะป อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 200 ไร
- พื้นที่ที่กําลังเปลี่ยนแปลง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
- พื้นที่บริเวณเขาเสวยกะป อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 97 ไร

- ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จํานวน 100 ไร
- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
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กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
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9. แนวทางและมาตรการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขา งตน จึงกําหนดยุทธศาสตรแนวทาง
และมาตรการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ดังนี้
9.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานดานวิชาการ
9.1.1 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละใช
ประโยชนพันธุกรรมพืชและการวางแผนและพัฒนาพันธุพืชตามแนวพระราชดําริ โดยมีแนวทาง
ดําเนินงานดังนี้
1) “คณะทํางานดําเนินงานศึกษาวิจัยงานอนุรกั ษพันธุกรรมพืชฯ” โดยมีโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่เปนแกนกลาง
ในการดําเนินงาน ชี้นํา ประสานและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานวิชาการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยมีแนวทางดําเนินงานหลักดังนี้


วางแผนรวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการศึกษาวิจยั การอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานใหไวและยัง
ไมไดมีการดําเนินงาน โดยดําเนินงานใหครบถวน


ประสานกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อดําเนินการ
จัดทําสรุปผลการศึกษาทดลองและระเบียนวิจัยงานอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริที่
ไดศึกษาวิจัยในระยะ 5 ปที่สี่


รวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาดําเนินการกําหนด
กรอบการศึกษาวิจยั โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในระยะตอไป
เพื่อใหหนวยตาง ๆ ใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงาน
2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสานกับ
นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ วิเคราะหขอมูลและคัดเลือก
สายตนเพื่อเปนพอแมพันธุพืช พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและ
พระราชทานแผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมที่คัดเลือก ใหหนวยงานที่มีความพรอมนําไปปฏิบัติ
9.1.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การอนุรกั ษพันธุกรรมพืชฯ โดย
1) พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน
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2) วางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหสามารถเชื่อมโยงและใชรวมกันไดอยางกวางขวาง
3) พัฒนาฐานขอมูลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ใหมีเอกภาพ มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกัน
ได โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน การผลิตสื่อกราฟฟกและ website โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

9.2 การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
9.2.1 พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดย
1) กํ าหนดจุด มุงหมายในการดํา เนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรี ยน โดยสราง
จิตสํานึกใหเยาวชน นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวง
แหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน
2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่
รวบรวมพืชพรรณไมทองถิ่น และรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นของพืชพรรณ เปนที่เก็บพรรณไม
แหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใชปจจัยพืชเปนปจจัยหลักในการเรียนรู
3) หนวยงานตาง ๆ ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่
ทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐาน ที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนด
4) การดําเนิ นงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิ กใหม หนวยงานตาง ๆ
จะตองดําเนินงานใหเปนไปตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐาน ที่โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดขึ้น
5) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกับหนวยงาน
หลักที่เกี่ยวของดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตาม
แนวพระราชดํ า ริ ฯ โดยคั ด เลื อ กจากโรงเรี ย นสมาชิ ก ในระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค และ
ระดับประเทศ โดยเนนและใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน
เปนหลัก
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9.2.2 พัฒนาและเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ในการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ โดย
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามที่ไดพระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยจะมีการจัดประชุม
นิ ท รรศการเพื่ อ เสนอผลการดํ า เนิ น งานของโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปที่สี่
ป พ.ศ. 2550 ประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน
จัดที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ แสมสาร
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประมาณปลายป พ.ศ. 2550
ป พ.ศ. 2552 ประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหม ในฐานไทย
จัดในพื้นทีห่ นวยงานสนองพระราชดําริที่มคี วามพรอม
ป พ.ศ. 2554 เตรียมการประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
ที่จะจัดในพื้นที่หนวยงานสนองพระราชดําริที่มคี วามพรอม
2) ขยายผลการดํ าเนิ นงานเพื่อเสริม สรางกระบวนการเรี ยนรู ไปสูป ระชาชน
กลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดย


ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและจังหวัดตางๆ
จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มี
ชีวิต” โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกตองและครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในพื้นที่ศูนย
ศึกษาการพัฒนาและพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม


สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนํา
แนวทางดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บรรจุไวใน
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน


โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราขดําริฯ เปน
แกนกลางในการสนับสนุนและประสานการดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยาโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพื ชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ย วของจัดทํา
แผนปฏิบัติงานในดานการศึกษาการอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชตามแนวทางการ
สนองพระราชดําริ
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นอกจากนั้น อพ.สธ. ยังดําเนินการจัดตั้งใหมศี ูนยเรียนรู อนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนทรัพยากรอยางยัง่ ยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคใน
การดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เริ่มดําเนินการใน
6 พื้นที่ ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยมีศูนยเรียนรู อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชน
ทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ที่กระจายอยูต ามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก
1) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.สวนอุไทยธรรม อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
4) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
5) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
6) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
(ใชหอ งประชุม ที่พัก ของโรงเรียนวัดเขาขุนพนม และพื้นที่พระตําหนักเมืองนคร
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)

9.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูทรัพยากรพันธุกรรมพืช
9.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปกปกพันธุกรรมพืช โดย
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานปกปกพันธุกรรมพืช ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดแก


การสํารวจกําหนดขอบเขตพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช หาพิกัดและ
จัดทําแผนผัง



สํารวจพืชพรรณขึ้นทะเบียนและจัดทํารหัสประจําตน



ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาดานชีววิทยา นิเวศวิทยา
และสัณฐานพืช



จัดเก็บขอมูลในศูนยขอมูล



ปองกันและดูแลรักษาพื้นทีป่ กปกรักษา
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2) หนวยงานตาง ๆ ที่มีพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชอยูในความรับผิดชอบ จัดทําแผน
ปฏิบัติงานปกปกพันธุกรรมพืชระยะ 4 ป และแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนให
ชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน เชน พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและคาใชจา ย
ในการดําเนินงาน โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชเดิมเปนลําดับแรก ทั้งนี้มี
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนผูสนับสนุนดานวิชาการ และ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงาน
9.3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการสํารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดย
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การกํ า หนดกรอบแนวทางดํ า เนิ น งานสํ า รวจเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช ให ส อดคล อ งกั บ
แผนปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นประจําป ไดแก


การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช



การปลูกรวบรวมในเรือนเพาะชําและการจัดสงพันธุกรรมให อพ.สธ.

2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน จังหวัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน
สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ระยะ 5 ปที่สี่และประจําป พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให
ชั ด เจน ทั้ ง ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานและการบริ ห ารจั ด การ โดยเน น การ
ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต
ละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในแตละ
พื้นที่ซึ่งมีอพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดานวิชาการ
3) การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปที่สี่ ใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานในพื้นที่เกาะและทะเลไทยตามแนวพระราชดําริเปนลําดับแรก สวนการดําเนินงานใน
พื้นที่สูงและพื้นที่หางไกลคมนาคม เชน จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย ลําปาง แพร และ
นาน จะดําเนินงานในลําดับตอมาโดยใหพิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่เปน
แกนกลางดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ
9.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกรักษา โดย
1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานปลูกรักษา ไดแก

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

48


การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปาพันธุกรรมพืช มีแนวทาง
ดํ า เนิ น งานคื อ สํ า รวจสภาพพื้ น ที่ แ ละสร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน งาน
ขยายพั น ธุ พื ช งานปลู ก พั น ธุ ก รรมพื ช และบั น ทึ ก ผลการเจริ ญ เติ บ โต งานจั ด ทํ า แผนที่ ต น
พันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม


การเก็ บ รั ก ษาในรู ป เมล็ ด พั น ธุ โ ดยศึ ก ษาการเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ


การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต
ละชนิด ศึกษาการฟอกฆาเชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และศึกษาการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ


การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม โดยเก็บรักษา DNA

9.4 การพัฒนาในพื้นที่เปาหมายเฉพาะ
9.4.1 การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาในพื้ น ที่ เ ป า หมายเฉพาะที่ ไ ด พ ระราชทาน
พระราชดําริใหไวหรือทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว ใหเรงรัดดําเนินงานใหครบถวนและเสร็จสิ้นตามที่
มีพระราชดําริ ทั้งนี้หากมีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือสาระสําคัญในการดําเนินงานให
ทูลเกลาฯ ขอพระราชวินิจฉัยกอน
9.4.2 การดํ า เนิ น งานของโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ ในพื้นที่เกาะแสมสาร และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1) กอสราง ตกแตง จัดแสดงนิทรรศการและจัดการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย
2) สรางสวนพฤกษศาสตรพืชเกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและจัดเปนแหลง
ศึกษาธรรมชาติ
3) พั ฒ นาพื้น ที่บ ริ เ วณเกาะแสมสารและเกาะข า งเคี ย งให เป น แหล ง เก็บ รัก ษา
พันธุกรรมพืชตามเกาะ
4) สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติตามเกาะทั้งในอาวไทย
และทะเลอันดามัน
5) ดําเนินการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรที่รวบรวมในพื้นที่ เฉพาะที่
จัดเตรียมไว
6) ดําเนินการปกปกพันธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิเวศนของเกาะแสมสารและ
เกาะขางเคียง
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7) ศึกษาและดําเนินการใชประโยชนพันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ
การปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.

และสนับสนุน

9.4.3 การพัฒนาในพื้นที่เปาหมายเฉพาะที่ยังไมมีพระราชดําริหรื อพระราช
วินิจฉัย มีเพียงแนวคิดการดําเนินงานในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสานการดําเนินงานกับจังหวัดและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมกันพิจารณาวางแผนดําเนินงาน ทั้งนี้ใหพิจารณาความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง
ความพรอมของพื้นที่ที่จะดําเนินงาน ความพรอมของหนวยงาน ศักยภาพของหนวยงาน และ
ทรัพยากรดําเนินงาน โดยใหนําแผนการดําเนินงานขึ้นทูลเกลาฯถวาย ขอพระราชทานพระราช
วินิจฉัยกอน

10. แผนการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กาํ หนดไว จึงกําหนด
กรอบการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ดังนี้
โดยที่มีกรอบการดําเนินงานดังนี้
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการ
งานปกปกพันธุกรรมพืช งานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และงานปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
โดยประกอบดวยแผนงานหลักดังนี้
โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังนี้
1.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
1.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
2. กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปน
ปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวยแผนงานหลัก ดังนี้
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โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังนี้
2.1 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
2.2 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
2.3 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
3. กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุค คลทั่วไป ได มีค วามรูความเข า ใจเกี่ ย วกั บพืช พรรณไม และการอนุรักษ พันธุก รรมพื ช ของ
ประเทศ จนตระหนั กถึ งความสํ า คั ญ และประโยชนของการอนุรักษพันธุก รรมพื ช ที่ก อ ให เกิด
ประโยชนตอมหาชนชาวไทย
โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังนี้
3.1 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืช
3.2 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
วิธีการสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ
ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหอยูในกรอบการดําเนินงาน
หนวยงานตาง ๆ ที่มีความพรอมที่จะสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ ดํ า เนิ น การเข า มาประสานงานและขอแนวทางการสนอง
พระราชดํ าริ ในโครงการอนุ รั กษ พั นธุ กรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ฯ เมื่ อศึ กษาแนว
ทางการสนองพระราชดําริอยางถองแทแลว จึงทําหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต เขา
รวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เมื่อไดรับ
พระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมสนองพระราชดําริแลว หนวยงานนั้นๆ ดําเนินการขอ
พระราชทานพระราชานุญาต เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน รวมกันจัดทําแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติงานกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยมีกรอบการ
ดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเห็นพองตองกัน ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงนําแผนแมบทกราบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัย
ดังนั้นการดําเนินงานในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึง
มีขอพิจารณาเปนแนวทางดังนี้
1.การดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย
การดํ าเนินงานในพื้ นที่เปา หมายของโครงการอนุ รักษพันธุก รรมพื ช อันเนื่อ งมาจาก
พระราชดําริฯ โดยที่เปนพื้นที่เขารวมสนองพระราชดําริที่มีพระราชวินิจฉัยแลว เชน หมูเกาะ
แสมสาร พื้ น ที่ ห น ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ เชน ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พื้นที่ทับลาน พื้นที่หนองระเวียง พื้นที่ที่
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กรมวิชาการเกษตร พื้นที่บริเวณเขื่อนตางๆ ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมสนอง
พระราชดําริ หรือพื้นที่ที่ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเขารวมเพิ่ม
2.การดําเนินงานในทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ
การดํ า เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ของทรั พ ยากรชี ว ภาพในด า นต า งๆ ให ดํ า เนิ น งานตามที่
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯมอบหมาย ในพื้นที่เปาหมายของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หรือเปนการดําเนินการศึกษาวิจัย
ในทรัพยากรชีวภาพที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มอบหมายให
หนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริดําเนินการ และมีความเห็นพองตองกัน
การทําแผนปฏิบัติงานจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณดําเนินงานประจําป โดยในแตละ
ปใหหนวยงานฯ สงรายละเอียดใหกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จะใหความเห็นชอบวาเปนไป
ตามกรอบแผนแม บ ท กรอบการดํ า เนิ น งานหรื อ ไม ท า นเลขาธิ ก ารพระราชวั ง ในฐานะ
ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ นําความกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย แลวจะทําหนังสือ
ไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา เปนการสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังนั้นการทํากรอบแผนแมบท แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตาม
กรอบกิ จ กรรมของโครงการฯ แนวทางการดํ า เนิ น งาน การจั ด ทํ า งบประมาณที่ ป ระหยั ด
โปรงใส และใชเฉพาะในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เทานั้น

11. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงานรวม 5 ป (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)

12. งบประมาณดําเนินงาน (ปรากฏในแผนปฏิบัติการ)
13. องคกรการบริหารงาน
เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ และสอดคลองกับการบริหารงาน
ภาครัฐในกระบวนการพัฒนาปกติ
จึงเห็นควรกําหนดองคกรการบริหารงานโครงการอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ.
2554) ประกอบดวย
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13.1 ระดั บ นโยบาย ได แ ก คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหนา
สวนราชการ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริและสนับสนุนโครงการฯ รวมเปนคณะกรรมการ
มีหนาที่รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงาน ในการสนองพระราชดําริ
หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานในพื้นที่หนวยงานสนองพระราชดําริรับผิดชอบ โดยเสนอผานความเห็นชอบจาก
เลขาธิ ก ารพระราชวั ง ในฐานะผู อํ า นวยการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชา
นุญาตแตงตั้ง เพื่อสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

13.2 ระดับปฏิบัติ ประกอบดวย
13.2.1 คณะที่ ป รึ ก ษาและประสานงานโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประธาน
คณะที่ปรึกษาและประสานงาน มีหนาที่ใหการปรึกษาแกประธานคณะกรรมการโครงการฯ และ
หนวยงานตางๆ
ที่รวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
13.2.2 คณะกรรมการดํ า เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สนองพระราชดําริโดยหนวยงาน ซึ่งอาจเปนหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจตางๆ เชน หนวยงานระดับกรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา
ตางๆ เชนมหาวิทยาลัย เปนตน ที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของหนวยงานตางๆ โดยที่มีหัวหนา
หนวยงาน หัวหนาสวนราชการ เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน ทําหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของแตละหนวยงานใน
ภาพรวมทั้งหมด
13.2.3 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สนองพระราชดําริโดยจังหวัด ซึ่งจะเปนจังหวัดที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปน
คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปน
ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ นงาน มีห น า ที่ รับผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของจังหวัดในภาพรวมทั้งหมด
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13.2.4 คณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหนาคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.เปนประธาน และมีหนาที่จัดบุคลากรเขาสํารวจ เก็บรวบรวม ศึกษา
พืชพรรณและทรัพยากร
ตามแผนงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

14. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
14.1 หน วยงานต าง ๆ จัดทําแผนปฏิบั ติ การโครงการอนุ รักษ พันธุกรรมพื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) และแผนปฏิบัติการประจําป โดย
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการของกรมและกระทรวงไปพรอมกัน เพื่อผูกพันในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปของแตละหนวยงาน
14.2 แผนปฏิบัติงานที่จัดขึ้นในแตละป จะตองคํานึงถึงผลประโยชนทั้งระยะตน
และระยะยาว ครุภัณฑและสิ่งกอสรางตาง ๆ จะตองเปนประโยชนและตอเนื่อง
14.3 การปฏิ บั ติ ตามแผนงานประจํ าป ที่ จั ดทํ าขึ้ นต องได รั บความเห็ นชอบจาก
เลขาธิ การพระราชวั ง ในฐานะผู อํ านวยการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ เปนขั้นตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย

15. แหลงที่มาของคาใชจายในการดําเนินงาน
15.1 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน หรือขอตั้งงบประมาณเฉพาะจาก
สํานักงบประมาณเพื่อการรวมสนองพระราชดําริ
15.2 ในกรณี ที่หนวยงานขอตั้งงบประมาณ เพื่อการรวมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
เลขาธิ การพระราชวั งในฐานะผู อํ า นวยการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ ในเบื้องตนกอน หลังจากนั้นเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จะนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และประสานไปยังผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณตอไป
15.3 งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
15.4 งบประมาณ กปร.

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

54
สําหรับการใชจายงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวของการของบประมาณ
และตองเปนลักษณะประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใชเฉพาะในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เทานั้น

16. การติดตามประเมินผล
16.1 การติดตามผลการดําเนินงาน หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริตองทํา
รายงานแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานทุก ๆ 4 เดือน เสนอใหเลขาธิการพระราชวังใน
ฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ฯ ดํ า เนิ น การโดยความเห็น ชอบของเลขาธิ การพระราชวั งในฐานะผู อํ า นวยการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เทานั้น

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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ประมวลพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
1) พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกรักษายางนา
ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถไฟ ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เมื่อเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตน
ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริทจี่ ะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย
พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทาํ สวนใน
บริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราทีไ่ มสามารถจัดได
2) พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง
เมื่อไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได จึงทรงทดลองปลูก
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนัก
เปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระ
ตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน
1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญสิ้นแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน
บริ เ วณที่ ป ระทั บ สวนจิ ต รลดา เพื่ อ ใหเ ป นที่ ศึ ก ษาพรรณไม ข องนิ สิ ต นั ก ศึ กษาแทนที่ จ ะต อ ง
เดินทางไปทั่วประเทศ
3) พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษพืช
ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส
ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ
นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ แลว
อนุรักษไวอีกหลายชนิด ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทย
ในพระที่นั่งอัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม
ของพืชเอกลักษณ ในสภาวะปลอดเชื้อในอุ ณ หภูมิต่ํา เพื่อ ให ส ามารถนํา มาใชป ระโยชนได ใ น
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อนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเนื้อเยื่อ
ขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต
4) พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย
มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน
เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา
พวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา
ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายาง
นาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร อีกดวย
การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน
พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ
หวายขึ้นในพื้นที่1,000 ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อป พ.ศ. 2532
และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจาก
จะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย
และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพื่อใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย
5) พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร
ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมา
ปลูกเปนแปลงสาธิต และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี
การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน
6) พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ
ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1) พ.ศ. 2535 ทรงเริ่มโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชฯ
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชโดยมอบใหฝายวิชาการ
โครงการส ว นพระองค ฯ เป น ผู ดํ า เนิ น การ สํ า หรั บ งบประมาณดํ า เนิ น งานนั้ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ไดสนั บสนุนใหกั บ
โครงการส วนพระองค สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ในโครงการอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณ ขึ้นในป พ.ศ. 2536
สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานในทุก
กิจกรรมของโครงการฯ
2) วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในสํานักงานชลประทานเขต
1 ถนนทุงโฮเตล จังหวัดเชียงใหม
z
มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี
ทอดพระเนตรเห็นพันธุไมเกายังมีอยูมาก บางพันธุอาจยังคงมีลักษณะดีอยู เชน ทุเรียน แตสวน
เหลานั้นกําลังจะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานั้นจะหมดดวย
z
พระราชทานแนวทางการอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรอนุรักษพันธุกรรม
พืชที่มิใชพืชเศรษฐกิจไวดวย
z
ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการ
สํารวจพืชพรรณตามเกาะดวย
z
พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณ และเกิด
ความปติที่จะศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ
แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศ
ในระยะยาว
z
มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห ทํ า ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช โดยมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพื่อความสะดวกในการอางอิง
คนควา
3) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก
z
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
z
การนําตนไมมาปลูกเพิ่มเติมใหเด็กรูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด
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z

ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
z
ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะใน
จังหวัดตาก มีหิน แร อยูมากชนิด
4) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ณ เขาเสวยกะป ในศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
z
ทรงให โ ครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ
z
ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเขาใจวาจะ
เปนตนหวาที่ขึ้นอยูในที่นั้นกอนมีการกอสรางพระราชวัง
z
ทรงใหทําการสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยูเดิม ในศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
z
ทรงใหวัดพิกัดตําแหนงของตนพืชที่ขึ้นทะเบียนไว
z
ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหวายชนิดตาง ๆ
z
ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
5) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวน
จิตรลดา กรุงเทพฯ
z
ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงาน
ตาง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได
z
ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และ
เกิ ด ความสงสั ย ตั้ ง คํ า ถามตนเองเกี่ ย วกั บ พื ช พรรณที่ ต นสนใจนั้ น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษา
คนควาวิจัย ทดลองอยางงาย ๆ ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถ
ดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียนตาง ๆ ทําไดก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด
6) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
z
พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
บริ หารผู ร ว มสนองพระราชดํ าริ และผู ทู ลเกล าฯ ถวาย ที่ เฝ าทู ลละอองพระบาทในการประชุ ม
ประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
“ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันนี้ ดังที่ได
กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ นี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง 5 ปแลว และคิด
กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก 5 ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองนี้จะทําในลักษณะไหน ที่จริง
ในเบื้องตนนั้น ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนนี้
ก็คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะนี้ไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว สิ่งของไดมากเทาที่ควร แตวา
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
พืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถา
ศึกษาสัตว สัตวก็วิ่งหนีหมด แตพืชนั้นเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา
นอกจากทางกรมปาไมซึ่งไดติดตอกันในครั้งแรก เบื้องตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ
ตามปาเขา ดูวาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ
ตามที่กลาวมาแลวนี้ ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน
กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชกี่
ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิด
ความคิ ด ขึ้ น มาว า น า จะมี ก ารรวบรวมว า แต ล ะสถาบั น นั้ น ได ทํ า งานในส ว นของตนอย า งไร
ยกตั ว อย า งเช น พื ช ก็ ไ ด ศึ ก ษาพื ช แต ล ะแห ง ได ร วบรวมนั้ น ชื่ อ ต า งกั น หรื อ ซ้ํ า กั น อย า งไร
เพื่อที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เปน
เรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้นครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามี
หลาย ๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุมก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นา
เสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวาอยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการ
คนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริง
แลวถาจะเอางานทุกสิ่งทุกอยางมาสุมกันยอมจะไมพอ พื้นที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัด
ที่ดินที่สุด ในตอนนั้นก็เลยคิดวาทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึง
ได จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเปนงานตาง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ ไดกลาวเมื่อสักครูนี้ ซึ่งงานที่กลาวถึงนี้ก็
เปนงานที่หนวยงานราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการฯ นี้ก็มกี าร
ตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการไดประชุมกันพรอมกันอยางนี้ จะไดมาตกลงกันแนนอน
วาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซ้ํากันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกันวาอันนี้
งานนี้ ใ ครจะทํ า หรื อ งานที่ ห น ว ยโครงการทางด า นสํ า นั ก พระราชวั ง เคยทํ า อยู แต ว า เมื่ อ มี
หนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังก็คิดวานาจะตัดไดในสวน
นั้นและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงานหรือความรวมมืออยางนี้เปนตน ซึ่งเขาใจวาก็เปน
การทันสมัยในปจจุบัน ซึ่งประเทศคอนขางจะฝดเคือง เพราะฉะนั้นทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงาน
ที่ ดี ถ า ตกลงกั น ได แ ล ว ก็ จ ะเป น การประหยั ด พลั ง คนหรื อ พลั ง เงิ น งบประมาณในส ว นนี้ ไม
จําเปนตองใหในหนวยงานอื่นหรือถาใหหนวยงานอื่นทําก็ตองใหทําไป และงานนี้เราอาจจะตอง
มานั่งพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือ
ว าทํ าได ไม ต องเนนเรื่องความหรู หราหรื อความสวยงามมากนั ก เอาเฉพาะที่ ใช จริ ง ๆ และก็
ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี
สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน
ภาคตาง ๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักใน
ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดินนี้ก็คือ รักสิ่งที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เรา
ก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

60
และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตาง ๆ
ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดวยวา นอกจากพืช
พรรณแลว สิ่งที่มีในธรรมชาติหรือสิ่งที่หาไดงาย ๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ
ไดหลายอยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่อง
ภาษาไทยการเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรือแตงคําประพันธ
ในเรื่องของพืชเหลานี้ได หรือเปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร หรือวิชาอื่น ๆ ดังที่ ดร.
พิ ศิ ษ ฐ ได ก ล า วมา ในที่ นี้ ที่ ยั ง ไม เ คยกล า วคื อ เรื่ อ งของวิ ช าการท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว ที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถิ่น นอกจากความรูที่เปน
มาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถิ่นนั้นไดรวบรวม
ความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถิ่น แตใน
ดานของธรรมชาตินั้นยังมีคอนขางนอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น
ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง
เดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขาง ๆ โรงเรียนวาที่นั่นมีอะไรอยู และตนไมนั้นชื่ออะไร เปนอะไร
พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่ม
ทํางานเมื่อ พ.ศ.2523 ในชวงนั้นออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย คือ
เงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไมมีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใช
มากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักในทองถิ่นนั้น เขาก็รูและก็มีชื่อพื้นเมือง แตวาพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษา
อยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทางอาหารของผักพื้นเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการ
วิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวา
คนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืช
พื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทําใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปน
ทองถิ่นก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็
เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ
ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปน
อย า งยิ่ งก็ อ าจจะเปนได อั นนี้ ที่ ย กตั ว อยา งแสดงวา วิช าการนี้แ ตกแขนงไปหลายอยา ง และมี
การศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถาจะชวยกันจริง ๆ นี้ ก็
อาจจะตองแบงหนาที่ ถึงขั้นตอนนี้ก็ตองแบงหนาที่กันเพื่อที่จะแบงในดานปริมาณงานที่ทําหรือ
งบประมาณที่ทํา ก็ไดรับการสั่งสอนจากผูหลักผูใหญอยูเสมอวา ถาคนเรามีความคิดพุงแลนอะไร
ตาง ๆ นานา ก็คิดได แตถึงตอนทําจริง มีขั้นตอนเหมือนกัน การใชคนใหทําอะไรนี่ ก็ตองคิดถึง
กระบวนการวา จะไปถึงเปาหมายที่เราตองการนั้น จะตองใชทั้งเงินใชทั้งเวลา ใชทั้งความคิดความ
อานตาง ๆ ซึ่งจะไปใชใครทําก็ตองใหแนใจวา เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแตวาภารกิจมากมีเวลาจะ
ทําใหเทาใด หรือเขาอาจทําใหดวยความเกรงใจเราแลววาทีหลัง อยางนี้เปนตน ก็บอกวาไม
เปนไร เพราะวาเวลาทําอะไรก็มิไดบังคับ ก็ขอเชิญเขารวมชวยกัน แตถาคนใดมีขอขัดของหรือมี
ขอสงสัยประการใด ก็ไถถามกันไดไมตองเกรงใจ เพราะถือวาทํางานวิชาการแบบนี้ไมเคยจะคิดวา
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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โกรธเคือง ถาใครทําไมได ไมไดก็แลวไป ก็ทําอยางอื่นทําอยางนี้ไมได ก็ตองทําไดสักอยาง คิดวา
โครงการนี้ขั้นตอนตอไป อาจจะตองดูเรื่องเหลานี้ใหละเอียดยิ่งขึ้น ใครทําอะไรได และประโยชน
อาจจะมีอีกหลายอยาง เชน งานบางอยางหรืออยางพืชนี้จะมีประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีกก็มีดวย
ซ้ํา ถาเราทราบสรรพคุณของเขาและนํามาใช ในสวนที่วาถาขยายพันธุแลวอันตราย คือ การ
ขยายพันธุเหลานี้ก็อาจจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรเพิ่มขึ้นอีกก็อาจ
เปนได ทั้งนี้ก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ สิ่งที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และยังมี
เรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะ
ตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาใน
เรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิ์หรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปน
เรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดนี้มิไดหมายความถึงวาจะเปน
การจะจับผิด วา ใครทํา ผิด ใครทํา ถู ก แต วางานโลกปจ จุบันนี้ ทําอะไรก็ รูสึกวา เรื่ องการรัก ษา
มาตรฐานนั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาตอไปงานนี้เราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ
อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะนั้น
จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได นี่ก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้”
7) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ
กั บ นายสุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา และนายพิ ศิ ษ ฐ วรอุ ไ ร ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เมื่อคราวนํา
คณะเจาหนาที่มูลนิธิ TOTAL และเจาหนาที่ปาไมจากประเทศฝรั่งเศสเขาเฝาถวายรายงานการ
สํารวจเบื้องตนที่เกาะแสมสาร โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังนี้
z
ใหดําเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง
z
ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล
z
ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนน
ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตางๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวมเอาเกาะเล็ก ๆ
รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการในลักษณะผสมผสาน เนื่องจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึง
กันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้งดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไป
พรอมๆ กัน
8) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมในคราว
เสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนาในการดําเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดังนี้
z
ใหแสมแสรเปนแหลงศึกษา
z
การดํ า เนิ น งานของโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหลงน้ําจืดใหเพียงพอ
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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z

แนวการดําเนินโครงการ
- การดําเนินงานในเบื้องตน อาคารสิ่งกอสราง ควรทําในลักษณะชั่วคราว
และเรียบงาย ไมควรจัดใหมีที่พักนักทองเที่ยว และใหชมรมอาสาสมัครเขามาชวยดําเนินการใน
ดานการเรียนรู การเผยแพรผลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ควรจัดกลุมเยาวชนเขามาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour
โดยใหความสําคัญตอกลุมเยาวชนที่มีฐานะยากจน สอนใหรักธรรมชาติใหรูวาทําอะไรได ทํา
อะไรไมได ยังไมควรที่จะโฆษณาประชาสัมพันธการเดินทางมาทองเที่ยวใหมากนัก ใหใชเปนที่
สําหรับใหอาจารย นิสิต นักศึกษาเขามาใชทําการศึกษาวิจัยได
9) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 ณ เกาะแสมสาร
พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ ณ เกาะแสมสารเพิม่ เติม ดังนี้
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปลี่ยนงาย ใหจัดเกาะแสมสารเปนที่
ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามาศึกษา”
10) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
“โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราวป
พ.ศ. 2535 เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ
บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ
บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การไปก า วหน า เป น ประโยชน ใ นทางวิ ช าการได ส ว นโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพิ่งจะไดเดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา
โรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนที่รมรื่นมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต
เปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึง
โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติ
นั้น ก็เปนสิ่งที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแกนักเรียนในดานตาง ๆ
ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็
นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่
คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคน
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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อื่น ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถิ่นวาพืช
ชนิดนี้คืออะไร แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยสั่งสอน หรือมี
ปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณ นาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในแง
ตาง ๆ ได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดาน
ศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของ
วิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มี
ความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุก
โรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือวานําผลงานมาบันทึก
ลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะเปน
ประโยชนตอนักเรียนที่เขารวมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ
ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการ
ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของที่งาย และโรงเรียนที่อยูในลักษณะ
ตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยางเต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็
ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมได
รางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการที่จะได
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพิ่มพูนความรูตาง ๆ
ในดานวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบาง
โรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน
หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้งครูนักเรียนและผูเกี่ยวของมี
ความสุขสวัสดีทั่วกัน”
11) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
นายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา นายปานเทพ กลาณรงคราญ เลขาธิการ กปร. และดร.พิศิษฐ วรอุไร ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเขาเฝาทูล
ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา เนื่องในโอกาสที่นําผูบัญชาการทหารเรือและคณะเขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพื้นที่จัดตั้ง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังนี้
z
ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดําริในการอนุรักษทรัพยากรซึง่ ทําได
เปนอยางดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการปองกันราชอาณาจักร
z
การทําพิพิธภัณฑนี้ในดานการกอสรางควรทําเปนอาคารถาวร โลงกวาง
ดูแลรักษาสะดวกงาย ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑการกีฬา
ของกรมพลศึกษา สวนทาเทียบเรือ ขอใหนําไปพิจารณาทบทวน
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ในดานสาระจะตองใชเปนการสอนและปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ
ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง
ในดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง การใชอุปกรณ
ชวยแสดงที่ซับซอนอาจชํารุดงาย ทําใหตองซอมแซมบอย การลงทุนก็อาจสูง ไมประหยัด
ในดานการจัดการ ควรใหมีคนเขามาชมที่พิพิธภัณฑมากกวาที่จะไปรบกวนบนเกาะ
เนื่องจากเกาะมีขนาดเล็ก เมื่อทําเสร็จแลวใหลูกทหารเรือเขามาชมและพิพิธภัณฑนี้ควรมีรายได
ในดานงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้แจงสํานักงบประมาณวา กองทัพเรือ
ทํางานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศ
z
ทรงรับทราบเรื่องตําแหนงของอาคารที่จะปรับเปลี่ยนจากอาคารเล็ก
หลายหลังเปนอาคารใหญ ซึ่งตองดูในพื้นที่จริงอีกครั้งวาอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเห็นทะเลกวาง
และเกาะตาง ๆ
z
ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑฯ นี้วา หนวยสงครามพิเศษทางเรือ
กองทัพเรือเปนผูดูแลตามคํากราบบังคมทูลของผูบัญชาการทหารเรือ
12) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พระราชทานพระราโชวาทในพิ ธี เป ดการแสดงนิ ทรรศการและประชุ มวิ ชาการ
ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย สรุปไดวา
“…งานการอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ไดดํา เนินมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตที่
เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพื่อคนรุน
หลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่ทํากัน ในประเทศไทยมีหนวยงาน
หลายหนว ยที่สนใจในเรื่ องการอนุรั กษ พันธุกรรมพืช เพื่ อการศึ กษาพื ชพรรณต าง ๆ ที่มีอยูใน
ประเทศ โครงการนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมาไดมีโอกาสแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา
ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไมให
ซ้ําซอนกัน ในวันนี้ไดมีการมอบฐานขอมูลทางดานพืชใหหนวยงานตางๆ กอนนี้ในหนวยงานตาง ๆ
มีหอพรรณไม เชน ที่กรมปาไม มีหอพรรณไมโดยมีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย ไดเก็บตัวอยางพรรณ
พื ช แห ง เก็ บ ไว เ ป น เวลาเกื อ บร อ ยป แ ล ว ตั ว อย า งพรรณไม เ หล า นี้ ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค า สู ง จะเป น
ประโยชนในดานการศึกษา แตของเหลานี้ยอมเกาแกไปตามกาลเวลา แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่
จะรักษาสิ่งเหลานี้เพื่อใหนักวิชาการไดศึกษากันไดก็เลยไดคิด ชวยกันทําโครงการในการถายรูป
และถายขอมูลพรรณไมเพื่อเปนฐานขอมูล แตในการเก็บฐานขอมูลนี้ถาเก็บไวแหงเดียวก็อาจสูญ
หายได ก็มีความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ ที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี
ข อ มู ล เอาไว ไม สู ญ หายไปจากประเทศไทย ฐานข อ มู ล นี้ เ ป น ของที่ มี ค า ต อ งช ว ยกั น
ดูแลใหดีและผูที่จะมาใชก็ตองดูแลใชใหถูกตอง ใหเปนประโยชนแกประเทศไทย แกมนุษยชาติ
ตอไป โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาสั้น ๆ ตองมีโครงการระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง และ
ระยะตอ ๆ ไป การจัดการประชุมนี้ก็เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรูในระดับ
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นักวิชาการ และการจัดนิทรรศการจะมีโอกาสใหคนที่สนใจไดมาดูไดมาศึกษาแลวก็ทราบถึงพืช
ตาง ๆ ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสัตวสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งของพวกนี้เปนสิ่งนาสนใจ
เมื่อสนใจแลวก็จะมีความรูสึกอยากปกปกรักษา ไมทําลายใหเสียหายสูญสิ้นไป ก็เปนการชวย
อนุรักษเปนอยางดี…”
13) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริกับนาย
พรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา สรุปไดดังนี้
z
ข อ มู ล โครงการพั น ธุ ก รรมพื ช ฯ ในส ว นของโฮมเพจโครงการอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืชฯ ทรงเห็นวาดีแลวที่เจาหนาที่โครงการฯ ทํากันเอง เพราะไปจางคนอื่นทําจะชาและ
อาจไม ไ ด ต ามที่ ต อ งการ อี ก ทั้ ง การที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ก็ ทํ า ได ส ะดวกกว า สํ า หรั บ website
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหไวที่เครือขายกาญจนาภิเษก
NECTEC โดยจะทรงประสานให
z
ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอ
พรรณไม กรมป า ไม กั บ ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช สวนจิ ต รลดา และทรงให ดํ า เนิ น การทํ า
ฐานขอมูลพรรณไมแหงโดยการบันทึกภาพตัวอยางพรรณไมแหง บันทึกลงแผน photo CD และ
บันทึกขอมูลพรรณไมเมื่อแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ
z
ให มี ก ารประชุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญด า นพฤกษศาสตร อ นุ ก รมวิ ธ านและผู ที่
เกี่ยวของในเรื่องการจัดโปรแกรมเงื่อนไขเวลาเปดขอมูลและใหมีการทํารายละเอียดการขอใช
ขอมูล
z
พื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 395 ไร อาคาร 21 หลัง เปนพื้นที่ราชพัสดุ ใชเปนพื้นที่
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช หองปฏิบัติการเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยวา
“หากหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร หรือหนวยใดมีความจําเปนที่จะยายไปใหทํา
เปนโครงการเฉพาะไปกอน”
z
การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พื้นที่บริเวณ
เขาหมาจอของกองทัพเรือ มีพระราชวินิจฉัยวา
“ใหกองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สําหรับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทยเมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ จัดการ โดยทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ ใหมีการศึกษาตอเนื่อง”
z
องค ป ระกอบคณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ โปรดเกลาฯ
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ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนประธานคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และให ดร.พิศิษฐ วรอุไร เปนที่ปรึกษา นายพรชัย จุฑามาศ
เปนรองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และรับสั่งให
นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี มาดูโครงการเนื่องจากทํางานดานนี้หลายโครงการ จะได
ทราบวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอยางไรบาง
z

โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เปนโครงการที่
แยกตางหากจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” โดยเปนของโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา แตปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
14) วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544
พระราชทานพระราชดําริกับนายปานเทพ กลาณรงคราญ เลขาธิการ กปร. ณ วัง
ไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สรุปความวา ขอใหสํานักงาน กปร. และโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกันจัดทําแผนแมบทเพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงาน โดยไมควรจะขยายพื้นที่ดําเนินการออกไปมาก
15) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545
พระราชทานพระราชดําริกับกองทัพเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงวาง
แผนจารึกพระราชกระแส และทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ กองทัพเรือ ณ เกาะแสมสาร ดังนี้
มีพระราชกระแสตอผูบัญชาการทหารเรือ ณ เนินจุดที่ 2 หลังจากรับฟงการถวาย
รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจําลองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา
"เมื่อสรางทาเทียบเรือแลว คนคงขึ้นไปที่เกาะกันมาก"
ในการนี้ผูบัญชาการทหารเรือไดกราบบังคมทูลวา
"คงไมมากเพราะอยูในพื้นที่กองทัพเรือ"
มีพระราชกระแสตอนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ณ ชายหาดหนาอาคาร
ทรงงาน ความวา
"เปนโอกาสดีที่นักเรียนไดมาเรียนรูใ นวันนี้ เปนความรูที่ไมมีในโรงเรียนปกติ
ซึ่งเปนหนาทีข่ องทหารเรือ ที่จะทํางานรวมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงหนึ่ง "
ทรงมีพระราชกระแสกับผูที่รวมโตะเสวยพระกระยาหารวาง ณ อาคารทรงงาน
ความวา
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"…ที่เกาะแสมสารจะทําแบบเกาะปอรเกอรอลสไมได เพราะเกาะของเราเล็ก
ฉะนั้นควรใหคนมาดูแลวกลับไป ไมมีที่ใหคา ง…"
"… ทําที่นใี่ หเรียบรอย ไมตอ งไปที่อื่น เพราะทีอ่ ื่นไมสามารถคุมคนได…"
"… การกอสรางเอาแคน…
ี้ "
16) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ทรงพระราชทานพระราโชวาท ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต ไดความวา
“ขาพเจายินดีและขอบคุณทุกทานที่มาพรอมกันในวันนี้ ดังที่ไดทราบแลววา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินมา 10 ปแลว ซึ่งที่ผานมา
เห็นไดชัดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะ ใกลเคียงกัน แตหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะทํา ครอบคลุมใหประสบผลสําเร็จนั้นทําไดยาก ตองรวมมือ
รวมใจและวางแผน รวมกัน ตกลงกันใหแนนอนวาใครจะทําสวนใด เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
เกิดความสมบูรณในการศึกษาวิจัย เกิดความกาวหนาและเปนประโยชนทางวิชาการ การประชุม
ในครั้งนี้เปนการตอเนื่องใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใชวาจะสําเร็จในเวลาสั้นๆ ที่ตองมีโครงการใน
ระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง โดยที่ขณะนี้อยูใน ระยะ 5 ปที่สาม และจะมีระยะตอๆ ไป การประชุม
นี้เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนความรูระดับนักวิชาการ ได เพื่อเปนการสงเสริมให
สถาบันตาง ๆ มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ และบุคคลที่สนใจไดมี โอกาสปฏิบัติงาน ที่
ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทาง วิทยาศาสตรได
รวบรวมเปนหลักฐานไว และเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตางๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาให
สามารถรวมใช ฐานข อมูลเดีย วกัน เพื่อ ใหก าร ศึ กษาไมซ้ํา ซอน สามารถที่จ ะดํ า เนิน การให
กา วหน าเป น ประโยชนใ นทาง วิ ช าการได ทํา ให เห็ นวา โครงการอนุรักษพันธุก รรมพื ช ฯ ได
กลายเปนศูนยรวม ของผูมีความรู ความสามารถ และเสียสละ พรอมที่จะเปนพลังที่สําคัญของ
แผนดิน เกิดประชาคมวิจัยและวิชาการที่มีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปจจุบันไดเกี่ยวของ
กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม เ ฉพาะแต พื ช เท า นั้ น สิ่ ง ไร ชี วิ ต เช น หิ น ดิ น แร และ
สิ่งมีชีวิตแทบทุกประเภทก็อยูในเปาหมายดวย เชนกัน ทั้งหมดลวนมีผลกระทบที่สําคัญตอความ
อยู ร อดของชาติ และประการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การร ว มงานของผู ค นจากหลายสถาบั น ที่ มี ทั้ ง
ธรรมชาติของการ ทํางาน ที่เหมือนกันและตางกัน แตมาทํางานดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือการ
รวมสนองพระราชดําริ ในการเรียนรูทรัพยากร การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกของคน
ในชาติ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ม รรคผลที่ ยั่ ง ยื น การปฏิ บั ติ ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู ในขณะนี้ เป น การสร า ง
วัฒนธรรมใหมของการทํางาน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้ง
คณาจารย นักวิจัย ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน”
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17) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจัดตั้งศูนยเรียนรู
อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
1. ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯคลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี (แปลง 905)
18) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ทรงมีพระราชวินิจฉัย จากสถานการณที่มีผลจากอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ที่ รล
0008/3133 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเรื่อง “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร”
“หากผลการวิจัย และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไป
กอน ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน เพราะวันที่
จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”
19) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่อง DNA Fingerprint
ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่อง “การดําเนินการ ใหมีการทํา DNA Fingerprint”
ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กั บ นายพรชั ย
จุฑามาศ ความวา
“ ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา)มา เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ
ชุมชนนอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรม
พืช และใหมีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
20) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
“ขาพเจายินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานมาถึงปนี้เปนปที่ 12 โครงการฯ รวมแรง
รวมใจกับหนวยงานและสถานศึกษา หลายหนวยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดานศึกษาและ
อนุรักษพันธุพืชตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวเปนหลักฐาน
เปนศูนยรวมขอมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจสามารถเขารวมใช
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ฐานขอมูลได ปจจุบันงานของโครงการฯ มิไดจํากัดเพียงศึกษาอนุรักษพันธุพืชเทานั้น แตขยายวง
กวางไปถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นดวย เชน ดิน หิน แร และสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท ทุกสิ่งที่กลาวมาลวนแตมีความเกี่ยวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปก็จะกระทบตอการดํารง
อยูของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแลว การใหความรูแก
ประชาชนก็เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเหมาะสม วิธี
สงวนรั ก ษา เพื่ อ ทุ ก คนจะได ใ ช ป ระโยชน ร ว มกั น อย า งยั่ ง ยื น ตลอดไป การประชุ ม ครั้ ง นี้ มี
คณาจารย นั ก วิ จั ย นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และเกษตรกรจํ า นวนมาก เข า ร ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณและขอคิดเห็น ขาพเจาหวังวาทุกทาน จะไดรับประโยชนจากการประชุมโดยทั่วกัน”
21) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพันธุกรรมเห็ด
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย จุฑามาศ ระหวางเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปของ
หนวยงาน สวนราชการ ที่สนองพระราชดําริฯ บอรดนิทรรศการ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
พระราชกระแสโดยสรุป
“ ใหทําเรื่องพันธุกรรมเห็ด มีพระสหายทํางานรวมกับตางประเทศ ขอมูลและ
พันธุกรรมเห็ด ถูกนําเอาไปหมด”
22) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย จุฑามาศ ระหวางเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณแปลง
เกษตรอินทรีย
พระราชกระแสโดยสรุป
“เรื่องพื้นที่คอยๆทําไป เรื่องเกษตรมีคนทํากันหลายคน อาชีวเกษตรคอยคุยกัน
ใหไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”
23) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ระหวาง
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
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ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความวา
“พิพิธภัณฑนี้ทหารเรือจะดูแลเองใชหรือไม ”
24) ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องเกาะแสมสาร
ทรงมีพระราชกระแสกับผูรวมโตะเสวยในสวนกองทัพเรือ พระราชทานใหกับ
ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกําธร พุมหิรัญ) และผูรวมโตะเสวย อาทิ เลขาธิการ
พระราชวัง (นายแกวขวัญ วัชโรทัย) กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ (ฯพณฯ องคมนตรี อํ า พล เสนาณรงค ดร.พิ ศิ ษ ฐ วรอุ ไ ร)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ โตะเสวยพระ
กระยาหารกลางวั น ในวั น ที่ 19 ตุ ล าคม พ.ศ. 2548 ณ ศู น ย ฝ ก อบรม โครงการอนุ รั ก ษ
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ คลองไผ ตํ า บลคลองไผ อํ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา
พระราชกระแสโดยสรุป
“ไมควรมีสิ่งกอสรางเพื่อการพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ”
“ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550
ในเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม ”

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

ประกาศ อพ.สธ.
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยพระราชานุญาต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศที่ อพ.สธ. 36 / 2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เพื่อใหการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประสบความสําเร็จเปนผลประโยชนแท และใหเปนไปตามการปรับโครงสรางหนวยงานใหม
ตามการปฏิรูประบบราชการ การนี้จึงแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังตอไปนี้
1. เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอาํ นวยการ
โครงการอนุรักษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
2. รองผูอาํ นวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (นายพรชัย จุฑามาศ)
3. ฯ พณ ฯ ดร.อําพล เสนาณรงค
4. ดร.พิศษิ ฐ วรอุไร
5. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
7. ผูบัญชาการทหารเรือ
8. ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
9. ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
10. ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
12. ผูวาการการไฟฟานครหลวง
13. ผูวาการการไฟฟาสวนภูมภิ าค
14. ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
15. อธิบดีกรมปาไม
16. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
17. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
18. อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
19. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
20. อธิบดีกรมประมง
21. อธิบดีกรมชลประทาน
22. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
23. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
24. อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
25. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
26. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27. เลขาธิการสภาการศึกษา
28. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
29. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
30. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
31. เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
32. ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
33. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ
34. ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
35. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
36. ผูอาํ นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํ และการเกษตร
37. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
38. ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
39. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
40. อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
41. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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42. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
43. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
44. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
45. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
46. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
47. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
48. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
49. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
50. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
51. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
52. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
53. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
54. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
55. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
56. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
57. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
58. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
59. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
60. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
61. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
62. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
63. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
64. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
65. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
66. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
67. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
68. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
69. ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
70. ผูวาราชการจังหวัดชุมพร
71. ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี
72. ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
73. ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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74. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
75. ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
76. ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
77. ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
78. ผูวาราชการจังหวัดนาน
79. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
80. ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
81. ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
82. ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
83. รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝายวิชาการ
(ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ
-รั บ นโยบายและกรอบการดํ า เนิ น งานของส ว นราชการ หน ว ยงานในการสนอง
พระราชดําริ หรือสนับสนุน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
-หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกร ไปแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของตน
โดยเสนอรายชื่อผานเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ เพื่ อ นํ า ความกราบบั ง คมทู ล ทราบฝ า ละอองพระบาท ขอ
พระราชทานแตงตั้งโดยพระราชานุญาต
-หัวหนาสวนราชการ หนวยงานและองคกร อํานวยการ สนับสนุนใหการดําเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของ
ตนใหเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงค
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554

(นายแกวขวัญ วัชโรทัย)
เลขาธิการพระราชวัง
ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ อพ.สธ ที่ 1/2549
เรื่องแตงตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะ 5 ปที่สี่ (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2554)

เนื่องดวยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนิน
กิจกรรมโครงการ ในระยะปลายของแผนแมบทโครงการฯ ระยะ 5 ปที่สาม (ตุลาคม 2545 กันยายน 2549) ซึ่งมี หนวยงาน สว นราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา รวมสนอง
พระราชดําริ
เห็นควรที่จะตองดําเนินการรางแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2554) ที่มีระยะเวลาการ
ดําเนินงานโครงการฯ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
เพื่อเปนกรอบแผนแมบท ในการดําเนินงาน และเพื่อใหการดําเนินงานของ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสบความสําเร็จเปนผลประโยชน
แท จึ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนแม บ ทโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปที่สี่ (1 ตุลาคม
2549 – 30 กันยายน 2554) ดังนี้

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระยะ 5 ปที่สี่ (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2554)
1. กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ
คณะทํางาน
3. ผูแทนผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
คณะทํางาน
4. ผูแทนผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
คณะทํางาน
5. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เลขานุการคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
6. นางสาวอริศรา รื่นอารมย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
7. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช วยเลขานุการคณะทํางาน

2. กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผูแทนเลขาธิการสภาการศึกษา
4. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
9. นางสาวอริศรา รื่นอารมย
10.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

3. กลุมสวนราชการทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิบดีกรมปาไม
3. ผูแทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. ผูแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
6. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
7. ผูแทนอธิบดีกรมประมง
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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8. ผูแทนอธิบดีกรมชลประทาน
9.ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
10.ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
11.ผูแทนผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
12.ผูแทนองคการสวนพฤกษศาสตร
13.ผูแทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
14.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
15.นางสาวอริศรา รื่นอารมย
16.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

4. กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
คณะทํางาน
3. ผูแทนผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
คณะทํางาน
4. ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
คณะทํางาน
5. ผูแทนผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
คณะทํางาน
6. ผูแทนผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
7. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เลขานุการคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
8. นางสาวอริศรา รื่นอารมย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
9. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูชว ยเลขานุการคณะทํางาน

5. กลุมมหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําริ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ผูแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
5. ผูแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
10.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
11.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
12.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
13.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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14.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
15.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
16.นางสาวอริศรา รื่นอารมย
17.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

6. กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะทํางาน
3. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะทํางาน
4. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะทํางาน
5. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
6. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คณะทํางาน
7. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะทํางาน
8. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะทํางาน
9. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะทํางาน
10.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
คณะทํางาน
11.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะทํางาน
12.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
คณะทํางาน
13.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะทํางาน
14.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะทํางาน
15.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะทํางาน
16.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
คณะทํางาน
17.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะทํางาน
18.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เลขานุการคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
19.นางสาวอริศรา รื่นอารมย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
20.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูชว ยเลขานุการคณะทํางาน

7. กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
คณะทํางาน
3. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
คณะทํางาน
4. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เลขานุการคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
5. นางสาวอริศรา รื่นอารมย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
6. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช วยเลขานุการคณะทํางาน
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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8. กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
3. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
4. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชุมพร
5. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี
6. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
7. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
8. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
9. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
10.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
11.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
12.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนาน
13.ผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
14.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
15.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
16.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
17.นางสาวอริศรา รื่นอารมย
18.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

9. กลุมหนวยงานสนับสนุน
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
คณะทํางาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
คณะทํางาน
4. ผูแทนผูวาการการไฟฟานครหลวง
คณะทํางาน
5. ผูแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะทํางาน
6. ผูแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
คณะทํางาน
7. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณะทํางาน
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เลขานุการคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
9. นางสาวอริศรา รื่นอารมย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
10.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช วยเลขานุการคณะทํางาน
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10. กลุมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
3. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
4. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
5. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
6. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
7. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
เลขานุการคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)
9. นางสาวอริศรา รื่นอารมย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
10.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

หนาที่ของคณะทํางานฯ
- ใหจัดทํารางแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปที่สี่ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554 )
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯที่มีเลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนประธาน เพื่อนําขึ้น
ทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทาน
ใหใชตอไป

ทั้งนี้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549

(นายแกวขวัญ
วัชโรทัย)
เลขาธิการพระราชวัง
ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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กรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของอพ.สธ.
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กําหนดไว จึง
กําหนดกรอบการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5
ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) โดยที่มกี รอบการดําเนินงานดังนี้

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการ
บริหารจัดการดานปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นที่ปาธรรมชาติ ใหมีกระจายอยูทั่ว
ประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม ดําเนินการ
ในพื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ ศูนยวิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่
ประชาชนรวมกันปกปกรักษา จากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํารหัสประจําตน ทําการศึกษา
ดานชีววิทยา สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน ซึ่งหากรักษาปาดั้งเดิมไวได ก็จะรักษา
พันธุกรรมดั้งเดิมซึ่งจะทําการศึกษาและนํามาใชประโยชนตอไปเมื่อมีความพรอม

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป น กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การสํ า รวจเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมในพื้ น ที่ ที่ กํ า ลั ง จะ
เปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา เชน จากการทําอางเก็บน้ํา ทําถนน เปลี่ยนแปลงจาก
ปาธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทําบานจัดสรร ฯลฯ
ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหลานั้นจะสูญไป การนี้ไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บ
รวบรวม ในรูปเมล็ด กิ่ง ตน เปนการดําเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม ใน
ทุกเขตพรรณพฤกษชาติ
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนํา
พันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย
ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร
พื้นที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา ทูลเกลาฯถวายเขารวมสนองพระราชดําริ และยังมีการเก็บ
รักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา
เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
สวนจิตรลดา และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

2. กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการ
ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ ให เ ป น เอกภาพ
สมบูรณและเปนปจจุบัน และบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงาน
สนับสนุนไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ที่สํารวจเก็บรวบรวมมา
ปลูกรักษาไว โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในดานสัณฐานวิทยา
ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบัติการมีการศึกษาดาน
โภชนาการ องคประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใชประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ
คุณ ภาพ ในแตล ะสายต น โดยความรว มมือ จากคณาจารยนั กวิจั ย
ของมหาวิ ท ยาลั ย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
เปนการดําเนินงานของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ที่สวนจิตรลดา บันทึกขอมูลของ
การสํารวจเก็บรวบรวม ศึกษาประเมิน อนุรักษ และใชประโยชน รวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูล
พรรณไมแหง โดยทําการบันทึกในคอมพิวเตอร เพื่อเปนฐานขอมูลพันธุกรรมพืชของประเทศ
และใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อกันไดทั่วประเทศ
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่ไดจากการศึกษาประเมิน
การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มี นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผน
พัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผนระยะยาว 30 ป 50
ป วาจะมีพันธุพืชลักษณะตางๆที่ตองการของชวงเวลา เปนการพัฒนาโดยคาดการลวงหนา ซึ่ง
เมื่อไดแผนพัฒนาพันธุพืชแตละชนิด จะนําทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุพืช เชน กรมวิชาการเกษตร ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

3. กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรม
พื ช ของประเทศ จนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ที่
กอใหเกิดประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่จะสรางจิตสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทัว่ ไปใหเขาใจถึงความสําคัญ
และประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจกั หวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมี
ความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริ
ใหดาํ เนินการกับเยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน ความงดงาม เกิดความปติทจี่ ะทํา
การอนุรักษ แทนที่จะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน” เปนสื่อ โดยการดําเนินงานใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนที่รวบรวมพรรณไมที่มี
ชีวิต มีที่เก็บพรรณไมแหงพรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งให
โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถิ่น
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรียนที่รวมสนองพระราชดําริฯ จะเปนสวนหนึ่งของ “สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนโครงการอนุรักษพนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” นอกจากนั้น
ยังมีงานพิพิธภัณฑพืช (พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยา, งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเล
ไทย) และการฝกเรียนรูท รัพยากรทะเล เปนตน เพื่อเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรกั ษ

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)
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พันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน ความสวยงาม
อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืชตอไป
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของอพ.สธ.
ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนทุนสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. หรือดําเนินงานที่
เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. โดยอยูใ นกรอบของแผนแมบท นอกจากนั้นยัง
เปดโอกาสใหเยาวชนและบุคคลไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติในสาขาตาง ๆ
ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคาํ แนะนํา และใหแนวทาง
การศึกษา จัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. ซึ่งจะ
เปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแก
เยาวชนตอไป

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

แผนผังบริหารงาน อพ.สธ.
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
แผนผังการบริหารงานโครงการฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องคประธาน

ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
(นายแกวขวัญ วัชโรทัย)
เลขาธิการพระราชวัง

กรรมการที่ปรึกษา

คณะผูเชี่ยวชาญ

สํานักงาน อพ.สธ.
(นายพรชัย จุฑามาศ)

คณะกรรมการดําเนินงาน
สวนราชการ หนวยงาน องคกร ที่รวมสนอง

รอง ผอ.อพ.สธ.

พระราชดําริ และสนับสนุน

คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางาน

พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่ดําเนินการ

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

พื้นที่ดําเนินการ

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ.

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
งบประมาณดําเนินการตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554)
การดําเนินงานตามแผนแมบท
ระยะ 5 ปที่สี่
ปงบประมาณ

งบประมาณดําเนินการ (บาท)
หนวยงาน/สวนราชการ/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร
งบประมาณปกติลักษณะโครงการพิเศษสนับสนุน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

อพ.สธ.
กปร./สํานักพระราชวัง

2550

30,000,000

309,798,651.00

339,798,651

2551

25,000,000

242,755,440.00

267,755,440

2552

30,000,000

183,023,109.00

213,023,109

2553

25,000,000

162,902,368.00

187,902,368

2554

30,000,000

158,022,081.00

188,022,081

140,000,000

1,056,501,649.00

หนวยงาน / สวนราชการ / มหาวิทยาลัย / สถาบัน / องคกร ที่รวมสนองพระราชดําริ 75 หนวยงาน
แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

1,196,501,649
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** วัตถุประสงค : เพื่อใหเห็นภาพรวมการใชงบประมาณทั้งหมดของ อพ.สธ. และ

รวม

